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Voorwoord 

Voor u ligt de rapportage van mijn afstudeeronderzoek. Dit rapport vormt de afsluiting van mijn studie Planologie 

aan de Radboud Universiteit Nijmegen en tevens het einde van mijn studententijd, die ruim vijf jaren heeft 

geduurd. Deze thesis is het resultaat van een vijf maanden durende afstudeerstage bij Royal HaskoningDHV te 

Amersfoort. Ik was hier actief binnen de Business Line Industry, Energy & Mining op de afdeling Industrial Safety, 

Environment & Energy. Niet direct een afdeling die veel te maken lijkt te hebben met planologie, ruimtelijke 

ordening of vastgoed- en grondmanagement. Echter, bij het eerste oriënterende gesprek met teamleider Simone 

van Dijk en mijn directe begeleider Merle de Lange werd snel duidelijk dat industriële activiteit en de manier 

waarop de ruimte hieromheen kan worden gebruikt sterk op elkaar van invloed zijn. Externe veiligheid en 

planologie hebben dus zeker raakvlakken, maar zijn nog verre van volledig op elkaar afgestemd. Voor planologen 

is het aspect externe veiligheid vaak een juridisch/technisch aspect, waar ze de directe kennis van ontberen. 

Gewapend met deze wetenschap is er, samen met bovengenoemden en mijn begeleider vanuit de universiteit 

Peter Ache, gewerkt aan een geschikte afbakening, waarvan de uitwerking zou leiden tot een betere integratie 

van het aspect externe veiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingsprocessen.  

Startend met een uitvoerige inleiding in de soms stugge materie van externe veiligheid is er toegewerkt naar de 

snijvlakken van deze milieukwaliteitseis met de ruimtelijke ordeningspraktijk. Hieruit is een probleemstelling 

gedestilleerd op basis waarvan er een passende en relevante doel- en vraagstelling is opgesteld. Gedurende een 

moeizame, maar leuke en leerzame periode ben ik er uiteindelijk in geslaagd er een passend theoretisch kader 

aan te koppelen en dit toe te passen op een meervoudige casestudy. Het resultaat ligt voor u. Ik ben trots op het 

leerproces dat ik heb doorgemaakt en de resultaten die de geïnvesteerde tijd en moeite hebben opgeleverd. 

Daarom kan ik met oprechtheid zeggen: veel lees- en waarschijnlijk zelfs leerplezier. 

 

Bas Rademacher   
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Samenvatting 

Externe veiligheid is een complex beleidsveld dat wordt gekenmerkt door reactieve wet- en regelgeving en 

versnipperde expertise. Het concept Externe Veiligheid heeft een ontstaansgeschiedenis die terug te voeren is tot 

het begin van de negentiende eeuw (Ale, 2003). Deze periode wordt gekenmerkt door de beginnende opkomst 

van de chemische industrie en de intensivering van het vervoer van gevaarlijke goederen. Dit riep nieuwe vragen 

op over de veiligheid van de bewoners in de nabijheid van deze stoffen en activiteiten.  

Op rijksniveau is de beleidsvormgeving pas werkelijk opgang gekomen na de Bijlmerramp in 1992 en de 

vuurwerkramp in Enschede. Na onderzoek van de aangestelde commissie bleek dat de institutionele raamwerken 

voor externe veiligheid niet afdoende functioneerden en dat er onvoldoende afstemming was tussen het integrale 

veiligheidsbeleid en de wetgeving voor ruimtelijke ordening. Sindsdien is de ontwikkeling van wetgeving op gang 

gekomen. 

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gefundeerd op de risicobenadering, of, met andere woorden, het 

risicodenken. Dit houdt in dat het rijk erkent dat ruimtelijke ontwikkelings-doelstellingen niet kunnen worden 

bereikt zonder enige mate van risico te accepteren ten aanzien van rivaliserende ruimtelijke ambities. We gaan 

deze risico`s dus niet ten koste van alles uit de weg, maar kijken hoe ze op een verantwoorde wijze kunnen 

worden geaccepteerd. Deze risico`s zijn vormgegeven door het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

Het willen waarborgen van de veiligheid van burgers vraagt om afstanden en veiligheidscontouren rondom 

bepaalde functies waardoor extensief ruimtegebruik in de hand wordt gewerkt. Tegelijkertijd vraagt de 

veranderende gebiedsontwikkelingspraktijk en de tendens richting binnenstedelijke herontwikkeling om een 

intensiever gebruik van de schaarse ruimte en menging van functies. Dit roept vragen op voor de 

verantwoordelijke publieke actoren bij gebiedsontwikkeling over goede ruimtelijke ordening. 

De focus voor dit onderzoek ligt bij het groepsrisico, aangezien eerder onderzoek heeft aangetoond dat de 

borging hiervan op beduidende problemen stuit bij vooral middelgrote gemeenten. Zij krijgen wel te maken met 

enkele risicobronnen binnen hun grenzen, maar hebben niet de benodigde kennis, kunde of capaciteit om deze 

aspecten in hun planproces te borgen. 

Het doel van dit onderzoek is het leveren van een pragmatische bijdrage voor de organisatorische borging van de 

verantwoordingsplicht groepsrisico in het ruimtelijke ordeningsproces bij kleine tot middelgrote gemeenten, door 

te analyseren wat goede borging betekent en wat de barrières en knelpunten hiervan zijn, en wat de potentiële 

bijdragen en/of tekortkomingen zijn van de beleidsmethode voor kleine bouwplannen. 

Het theoretisch kader is gebaseerd op een combinatie van verschillende theorieёn. Deze zijn vervolgens 

geconceptualiseerd en in samenhangende schema `s inzichtelijk gemaakt. Zo is er een theoretisch gefundeerd 

kader ontstaan van padafhankelijkheid, de doorbraak hiervan, effectiviteit van beleidsinstrumentarium en de 

succes- en faalfactoren voor goede borging. Hiermee zijn de volgende onderzoeksvragen nader onder de loep 

genomen. 

Hoofdvraag: Wat zijn de succes- en faalfactoren voor de borging(sinstrumenten) van de verantwoording 

groepsrisico bij middelgrote gemeenten en welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag? 

Hoe zijn ten aanzien van externe veiligheid de taken en verantwoordelijkheden verdeeld tussen de betrokken 

bestuurslagen? 

Welke criteria bepalen een goede borging van de VGR en in hoeverre schiet de huidige borging tekort? 

Op welke wijze draagt de beleidsmethode kleine bouwplannen bij aan de betere borging van de verantwoording 

groepsrisico in het ruimtelijk planproces? 

Er is gekozen voor een casestudy. De vier gemeenten Nuth, Eijsden-Margraten, Venray en Horst aan de Maas 

zijn geanalyseerd aan de hand van het opgestelde theoretisch kader. De bevindingen zijn in deelconclusies 

gevat. Vervolgens zijn er ten aanzien van de succes- en faalfactoren voor goede borging en het passende 

instrumentarium conclusies getrokken. Bovendien is er een handreiking gedaan om kleine tot middelgrote 

ambtelijke organisaties in het ro- en vergunningenspoor beter met de verantwoording van het groepsrisico om te 

laten gaan. 
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Dit eerste deel van deze 

thesis omvat het 

informatieve gedeelte. Er 

wordt een uitgebreide 

inleiding gegeven in de 

wereld van de externe 

veiligheid en de hiermee 

samenhangende juridische 

en bestuurlijke kaders. 

Daarnaast is er plaats voor 

een verklaring van de 

meest gebruikte en 

relevante begrippen.  

In het daarop volgende 

hoofdstuk wordt deze 

informatie ingekaderd en 

formuleren we de 

probleemstelling waar dit 

onderzoek op ingaat.  
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1. Context 

Dit inleidende hoofdstuk vormt een introductie voor het concept externe veiligheid. Het hoofdonderwerp van dit 

onderzoek wordt uit de doeken gedaan door achtereenvolgens de ontstaansgeschiedenis, het juridisch kader en 

de beleidsopbouw te bespreken, gevolgd door een overzicht van de belangrijkste begrippen. 

1.1. Introductie 

Dit onderzoek heeft het aspect externe veiligheid als belangrijkste onderwerp en, specifieker gezegd, de 

verantwoording van het groepsrisico. Dit is een relatief technisch en vaak nog onderbelicht aspect binnen het 

ruimtelijke ordeningsproces. Het is om die redenen op deze plaats handig inzicht te verschaffen in de betekenis 

van het concept en de ontstaansgeschiedenis, ofwel de context van externe veiligheid, te beginnen met een 

definitie.  

 

Bij het werken met gevaarlijke stoffen in bedrijven en bij transport ervan kunnen ongelukken gebeuren 

met effecten voor de omgeving van deze activiteiten. Het gaat om kleine kansen met soms grote 

gevolgen. In het begrip risico zijn kansen en effecten aan elkaar gekoppeld. Het beleidsveld externe 

veiligheid houdt zich bezig met de beheersing van de risico`s, die deze activiteiten voor de omgeving 

met zich mee kunnen brengen. (Gemeente Utrecht, 2007, p. 5) 

 

Op de eerste plaats verdient het opmerking dat het hier gaat om externe veiligheid, in tegenstelling tot interne 

veiligheid. De focus ligt dus bij de kans dat mensen búiten een bepaalde activiteit komen te overlijden, niet er 

binnen. Ten tweede heeft externe veiligheid niet alleen betrekking op bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt 

gewerkt. Het heeft namelijk ook betrekking op het vervoer van gevaarlijke stoffen over water-, auto- en 

spoorwegen en het gebied in de nabijheid van buisleidingen waar gevaarlijke stoffen door worden vervoerd. Ten 

derde rijst natuurlijk de vraag wat nu een gevaarlijke stof is. Op deze plaats wordt volstaan met de mededeling 

dat deze stoffen uitputtend zijn vastgelegd in aanverwante wet- en regelgeving, waarover verderop in dit 

hoofdstuk meer volgt. 

 

1.2. Ontwikkeling 

Het concept Externe Veiligheid heeft een ontstaansgeschiedenis die terug te voeren is tot het begin van de 

negentiende eeuw (Ale, 2003). Deze periode wordt gekenmerkt door de beginnende opkomst van de chemische 

industrie en de intensivering van het vervoer van gevaarlijke goederen. Dit riep nieuwe vragen op over de 

veiligheid van de bewoners in de nabijheid van deze stoffen en activiteiten. Enkele incidenten, zoals de explosie 

van een buskruitlading op een vrachtschip in Leiden in 1807, waarbij 151 doden vielen en een veelvoud aan 

gewonden, versterkten de roep om een betere afweging van de risico`s omtrent de opslag en het vervoer van 

gevaarlijke stoffen. Het gevolg was de eerste wetgeving met betrekking tot externe veiligheid.  

 

In 1810 vaardigde keizer Napoleon een decreet uit, waarin onder meer werd voorgeschreven dat een 

vergunning nodig was voor het voeren van een bedrijf. Het keizerlijk decreet kende een drietal 

categorieën van inrichtingen: bedrijven die alleen op een bepaalde afstand aan te wijzen plek, 

inrichtingen die alleen in de buurt van woningen mochten worden opgericht als vaststond dat zij geen 

ernstig gevaar of hinder konden veroorzaken, en ten slotte inrichtingen, die geen hinder of gevaar 

konden veroorzaken voor de woonomgeving en in de bebouwde kom gevestigd konden worden. (Ale, 

2003, p.7)  

 

Dit decreet kreeg enkele jaren later de titel van Koninklijk Besluit en werd in 1875 omgedoopt tot de Fabriekswet. 

Na de invoering van de Veiligheidswet in 1896 ging de Fabriekswet verder als de Hinderwet. In 1984 ging deze 

wet op in de Wet milieubeheer, die vandaag nog steeds van kracht is. 

Na de negentiende eeuw zijn er echter nog meer incidenten geweest met gevaarlijke stoffen. Zo zijn er in de jaren 

zestig en zeventig enkele grote calamiteiten geweest. Te denken valt aan de Flixborough ramp op 1 juni 1974. 

Hier ontsnapte door een scheur in een buisleiding bij chemisch producent Nypro een grote hoeveelheid 

cyclohexaan die na verloop van tijd een explosieve wolk vormde na vermenging met zuurstof. De wolk vond een 
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bron van ontsteking en de gigantische explosie die volgde, kostte aan achttien mensen het leven (HSE, 1975). 

Een jaar later, 7 november 1975, kreeg Nederland te maken met een ramp van vergelijkbare omvang, toen er bij 

chemieconcern DSM in Beek een naftakraker explodeerde. Hierbij kwamen veertien mensen om het leven en er 

vielen 109 gewonden (ANP Historisch Archief, 2013). Deze en andere incidenten hadden tot gevolg dat 

wetgeving en beleidsvorming omtrent de bedrijfsvoering, opslag en het transport van gevaarlijke stoffen in de 

jaren zeventig en tachtig in een stroomversnelling terecht kwam.  

Incident Dodelijke slachtoffers Gewonden 

Vuurwerkramp Enschede, 2000 23 947 

Treinramp Viareggio, 2009 30 17 

Explosie naftakraker Beek, 1975 14 109 

Flixborough VCE, 1974 18 36 

 

Figuur 1.  Factsheet Incidenten (Van der Kolk 2005; Hlb, 2009; HSE 1975; ANP Historisch Archief, 1975). 

Meer recentelijk hebben er ook voorvallen plaatsgevonden die de aandacht voor externe veiligheid sterk hebben 

doen toenemen. De bekendste, en een met de meeste impact vanwege het aantal burgerslachtoffers, is de 

vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000. Hierbij kwamen 22 mensen om het leven, werd de complete 

woonwijk Roombeek verwoest en raakten 1250 mensen dakloos door de explosie van 177 ton vuurwerk (Van der 

Kolk, 2005). Dit vormde voor Nederland het startschot tot een complete herziening van hoe er over gevaarlijke 

stoffen en risico`s werd gedacht. In Nederland hebben zich sinds de vuurwerkramp geen vergelijkbare incidenten 

meer voorgedaan, terwijl in 2009 nog ongeveer 30 mensen om het leven kwamen bij de ontploffing van een 

goederentrein met gevaarlijke stoffen, nadat deze ontspoorde bij het binnenrijden van het station van Viareggio, 

Italië (Hlb, 2009). Ook de ontsporing in Wetteren, België waarbij een trein met gevaarlijke stoffen in vlammen 

opging (één dode en zeventien gewonden) heeft de discussie over externe veiligheid weer doen opleven. 

 

1.3. Juridisch kader 

Vanwege de hierboven geschetste redenen is het gebruik van gevaarlijke stoffen en de ruimte hier rondom in 

Nederland reeds aan de nodige wettelijke voorschriften verbonden. Voordat we nader in kunnen gaan op de 

probleemstelling en het doel van dit onderzoek is er een beter begrip nodig van deze wettelijke kaders. 

Het vigerende juridische kader is de resultante van jarenlange ontwikkeling. Een ontwikkeling die wordt 

gekenmerkt door incidenten en reactionaire wetgeving. Vanwege de vele wetten die de externe veiligheid bij 

handelingen met gevaarlijke stoffen moeten reguleren, is het op deze plaats raadzaam een overview van deze 

wetgeving te verschaffen. Figuur 2 hieronder geeft een schematische weergave van de meest relevante 

wetgeving op nationaal en Europees niveau op dit moment. De wetgeving voor externe veiligheid is op dit 

moment volop in ontwikkeling. Zo komt er onder andere voor het vervoer van gevaarlijke stoffen naar analogie 

van de wetgeving voor inrichtingen en buisleidingen ook een Besluit Transportroutes Externe Veiligheid ter 

vervanging van de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Bovendien wordt de SEVESO II 

vervangen door SEVESO III en dient de nationale wetgeving hierop aangepast te worden. 

Onderwerp Europese wetgeving Nationale wetgeving 

EV Algemeen SEVESO II richtlijn Wro, Wabo, Wmb  RRGS, Wvr 

Inrichtingen BRZO 1999, RRZO 1999 Bevi, Revi, Vuurwerkbesluit 

Vervoer  CRnVGS, NRnVGS, WVGS 

Buisleidingen  BEVB, REVB 

 

Figuur 2.  Overview Juridsich Kader (Europa.eu, 2011; Sertius, 2012). 
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Dit schema vraagt uiteraard om nadere uitleg. De wetgeving aangaande externe veiligheid in Nederland kan 

globaal opgedeeld worden in drie voornaamste categorieën, te weten voor inrichtingen, vervoer en buisleidingen. 

Deze wetgeving vindt plaats op twee schaalniveau`s. Ten eerste is er het Europese schaalniveau. Op deze 

schaal is de SEVESO II richtlijn veruit de belangrijkste. Deze richtlijn is in 1996 vastgesteld door de EU en het 

verplicht lidstaten vast te stellen welke industriële terreinen een risico vormen. Daarnaast moeten lidstaten 

maatregelen nemen om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen en de gevolgen hiervan voor 

mens en milieu zo ver mogelijk te beperken. De richtlijn verving de SEVESO I richtlijn en is vernoemd naar de 

Italiaanse stad Seveso, waar in 1976 bij een incident een grote hoeveelheid dioxine vrijkwam. De Seveso II wordt 

per 1 juli 2015 vervangen door de SEVESO III, waarbij het toepassingsgebied en de indeling van gevaarlijke 

stoffen is aangepast aan de eveneens nieuwe CLP-verordening (Classification, Labelling & Packaging). Bij deze 

nieuwe richtlijn komt bovendien de nadruk meer te liggen bij het informeren van, en communiceren naar de 

burgers van de lidstaten (Europa.eu, 2011; Sertius, 2012). 

De Europese richtlijn ziet dus op de inrichtingen in de lidstaten. De richtlijn heeft geen directe doorwerking, wat 

betekent dat het eerst moet worden vertaald naar Nederlandse wetgeving. Het resultaat van deze 

uitwerkingsplicht zijn het Besluit Risico`s Zware Ongevallen 1999 (afgekort BRZO) en de onderliggende Regeling 

Risico`s Zware Ongevallen 1999 (afgekort RRZO). 

 

Het Besluit risico's zware ongevallen 1999 is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso II-

richtlijn. Het BRZO integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid 

en rampbestrijding in één juridisch kader. (...) Het BRZO stelt hiertoe eisen aan de meest risicovolle 

bedrijven in Nederland. Daarnaast wordt in het besluit de wijze waarop de overheid daarop moet toezien 

geregeld. (Infomil, 2013a, p. 1) 

 

De RRZO stelt aanvullende eisen aan het BRZO en de activiteiten binnen haar reikwijdte. Ook deze nationale 

implementatie zal per 1 juli 2015 geüpdatet moeten worden in lijn met de SEVESO III-richtlijn. Het BRZO stuurt 

ook op een sterke samenwerking tussen het bevoegd gezag, de brandweer en Inspectie SZW (voorheen 

arbeidsinspectie) om integrale veiligheid zo slagvaardig en eenduidig mogelijk te waarborgen.  

De externe veiligheid nabij inrichtingen is door de Nederlandse rijksoverheid verder verankerd met het Besluit 

Externe Veiligheid Inrichtingen (afgekort Bevi) en de onderliggende Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen 

(afgekort Revi). Voor de opslag, het gebruik en de productie van vuurwerk is het afzonderlijke Vuurwerkbesluit in 

2002 vastgesteld. Het gaat hier om het beheersen van de risico`s voor omwonenden van inrichtingen of bedrijven 

waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Dit zijn voornamelijk de inrichtingen die 

onder het eerder genoemde BRZO vallen, evenals LPG-stations, opslagplaatsen en spoorwegemplacementen.  

 

Het Bevi geeft de risiconormen voor inrichtingen met gevaarlijke stoffen en het Revi geeft regels voor de 

uitvoering van het Bevi. Zo geeft het Revi bijvoorbeeld aan dat voor het berekenen van de externe 

veiligheidsrisico‟s gebruik moet worden gemaakt van de Handleiding Risicoberekeningen Bevi in 

combinatie met het rekenmodel SAFETI-NL. De rekenresultaten van zo‟n kwantitatieve risicoanalyse 

(Quantitative Risk Assessment, QRA) worden gebruikt om beslissingen te nemen over de 

aanvaardbaarheid van het risico of het treffen van maatregelen. (RIVM, 2013, p. 1) 

 

Het Bevi stelt afstandseisen voor de scheiding van bijvoorbeeld woningen en de risicovolle bedrijven middels 

richt- en grenswaarden en regelt de manier waarop het bevoegd gezag met deze waarden om dient te gaan. In 

de Revi zijn voor enkele categorieën inrichtingen de te handhaven veiligheidsafstanden gestandaardiseerd 

vastgelegd en het geeft regels over het bepalen van het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het 

PR geeft duidelijke contouren rondom de inrichting, waarbinnen kort gezegd geen kwetsbare objecten mogen 

worden geplaatst. Het GR ziet op alle mensen binnen het invloedsgebied. Het risico voor deze mensen moet 

verantwoord worden bij ruimtelijke besluiten. Hierover volgt verderop een nadere uitwerking.  

Voor het transport van gevaarlijke goederen via buisleidingen is het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen 

(Bevb) het voornaamste juridische kader, verder gespecificeerd in de Regeling Externe Veiligheid Buisleidingen 

(Revb). De externe veiligheid bij buisleidingen is dus volgens hetzelfde stramien vormgegeven als de externe 
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veiligheid bij inrichtingen. Het besluit legt de taken en verantwoordelijkheden van de buisexploitanten en 

gemeenten vast. Zo moet een gemeente bij de vaststelling van een bestemmingsplan en de voorafgaande 

procedure rekening houden met de ruimtereserveringen voor het plaatsgebonden risico en de verantwoording 

van het groepsrisco. Daarnaast moet zij bestemmingsplannen aanpassen aan de eisen uit het Bevb. Voor 

exploitanten ligt de nadruk bij de zorg- en saneringsplicht en het zorgen voor een 

veiligheidsmanagementsysteem. In de Revb is opgenomen welke buisleidingen onder het besluit vallen, welke 

risicoafstanden er voor deze leidingen in acht genomen dienen te worden en welke rekenmethode er voor de 

buiscategorieën moet worden toegepast. In een notendop kan worden gesteld dat het Bevb van toepassing is op 

buisleidingen waar onder een hogere druk dan 16 bar vloeibare brandstoffen of aardgas door worden 

getransporteerd. Het rijk werkt momenteel aan een Structuurvisie Buisleidingen, die een lange termijnvisie geeft 

voor het buisleidingtransport van gevaarlijke stoffen. Op basis van de richtlijnen uit deze visie kunnen gemeenten 

en provincies exacte tracés bepalen voor toekomstige buisleidingen, bij voorkeur gebundeld met bestaande 

buisleidingen en –stroken (Infomil, 2013b).  

Het vervoer van gevaarlijke stoffen via auto-, spoor- en waterwegen is geregeld in de Circulaire Risiconormering 

Vervoer Gevaarlijke Stoffen (CRnVGS) en de daaraan ten grondslag liggende Nota Risiconormering Vervoer 

Gevaarlijke Stoffen (NRnVGS). De noodzaak voor de Circulaire kwam voort uit het feit dat gemeenten en 

provincies de nota op zichzelf te vaag vonden. De Circulaire is nauwkeuriger uitgewerkt en biedt zo meer houvast 

voor uitvoerende instanties. Deze nota en Circulaire worden naar verwachting in de loop van de komende jaren 

vervangen. Naar analogie van de wetgeving voor inrichtingen en buisleidingen komt er het Btev, ofwel Besluit 

transportroutes externe veiligheid. Dit Btev stelt bijvoorbeeld eisen aan de minimaal in acht te nemen 

veiligheidsafstanden tot wegen (auto-, water- en spoorwegen), waardoor gemeenten hier bij het vaststellen van 

onder andere bestemmingsplannen mee te maken krijgen. Bij de meest recente actualisering van de circulaire is 

er reeds vooruitgelopen op de komst van dit Btev en kan zodoende als een voorproefje worden gezien. 

Daarnaast is er nog de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS). Deze wet schrijft in hoofdlijnen voor dat het 

vervoer van gevaarlijke goederen zo veel mogelijk buiten de bebouwde kom dient te blijven. Bovendien zijn 

gemeenten door deze wet bevoegd routering aan te brengen binnen hun gemeentegrenzen. Ze mogen dus 

enkele wegen aanwijzen waartot het vervoer van routeplichtige stoffen (bepaald in tabel 3 van de onderliggende 

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen) beperkt moet blijven. Deze routering is niet verplicht, maar 

vergt veel intergemeentelijke afstemming. Een aangewezen route moet namelijk bij de buurgemeente aansluiten 

op een andere weg waar het vervoer van deze routeplichtige stoffen is toegestaan. Daarnaast is er voor 

Rijkswegen het Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen in het leven geroepen met projectgroepen voor weg, water 

en spoor. Deze projectgroepen bestaan uit lokale overheden, infrastructuurbeheerders, vervoerders van de 

gevaarlijke stoffen en vertegenwoordigers van de chemische industriesector (Infomil, 2013c; Wolf, Van der 

Schaaf & Eskens, 2010). 

 

Het Basisnet geeft de verhouding aan tussen ruimtelijke ordening en de risico`s van het vervoer 

gevaarlijke stoffen over rijkswegen, hoofdvaarwegen en spoorwegen. Zo wordt beschreven welke 

ruimtelijke ontwikkelingen wel en niet zijn toegestaan in het gebied tot 200 meter vanaf de infrastructuur. 

(Infomil, 2013c, p. 2)  

 

Dit vat de relevante wetgeving voor inrichtingen, buisleidingen en het vervoer op hoofdlijnen samen. Voor 

activiteit met gevaarlijke stoffen in algemene zin geldt er een registratieplicht op basis van het in 2007 

geintroduceerde Registratiebesluit externe veiligheid, een uitwerking van artikel 12.12 van de overkoepelende 

Wet milieubeheer. Dit geldt voor situaties waar gevaarlijke stoffen geproduceerd, verwerkt, opgeslagen of 

getransporteerd en daarbij een risico vormen voor de omgeving. Het resultaat is het Register Risicosituaties 

gevaarlijke stoffen (RRGS), op basis waarvan bijvoorbeeld de vrijelijk te raadplegen risicokaarten op 

www.risicokaart.nl worden ingevuld, maar belangrijker ook de professionele risicokaart. Dit maakt het aspect 

externe veiligheid inzichtelijker en toegankelijk voor niet-specialisten zoals burgers, lokale overheden en 

bedrijven. Daarnaast is er de Wet Veiligheidsregio`s (Wvr), waarin Nederland wordt verdeeld in vijfentwintig 

veiligheidsregio`s. Deze regio`s hebben als verantwoordelijkheid de risico`s op branden, rampen en crises te 

inventariseren, het bevoegd gezag hierover te adviseren en voorbereidingen te treffen voor het bestrijden van de 

risico`s en de gevolgen. De veiligheidsregio wordt ingericht als openbaar lichaam door de college`s van 

burgemeester en wethouders van de gemeenten binnen de regio. Om de doelstellingen te bereiken stelt iedere 

regio iedere vier jaar een beleidsplan en een crisisplan op. Daarnaast houdt zij een brandweer en een 

geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) in stand. De externe veiligheidswetgeving haakt verder in op 
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de ruimtelijke ordening via de Wro, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer, 

waarover in het volgende hoofdstuk meer volgt. 

 

 

1.4. Beleid 

Het juridische kader zoals dat in de vorige paragraaf uiteen is gezet biedt de nodige discretionaire bevoegdheden 

voor uitvoerende instanties. Door de jaren heen is er daardoor een kluwen aan beleidsdocumenten opgesteld 

door het Rijk, provincies en gemeenten om de relevante wet- en regelgeving spreekwoordelijke handen en voeten 

te geven. Deze paragraaf geeft een kort overzicht van de belangrijkste beleidsopbouw van de afgelopen jaren 

waar het gaat om externe veiligheid. 

Op rijksniveau is de beleidsvormgeving pas werkelijk opgang gekomen na de Bijlmerramp in 1992 en de 

vuurwerkramp in Enschede. Na onderzoek van de aangestelde commissie bleek dat de institutionele raamwerken 

voor externe veiligheid niet afdoende functioneerden en dat er onvoldoende afstemming was tussen het integrale 

veiligheidsbeleid en de wetgeving voor ruimtelijke ordening. Sindsdien is de ontwikkeling van wetgeving op gang 

gekomen, uitmondend in dat wat er in de voorgaande paragraaf is beschreven (Van der Vlies, 2011).  

Op provinciale schaal bestaat er veel beleidsvrijheid voor de invulling van het externe veiligheidsbeleid. Iedere 

provincie besteedt in haar Structuurvisie aandacht aan de milieukwaliteitseisen en het daar toe behorende 

externe veiligheidsaspect. Voor provincies is externe veiligheid voornamelijk een issue waar het de verlening van 

milieuvergunningen en het milieutoezicht betreft. De provinciale ambities op dit vlak zijn weergegeven in een 

provinciaal milieubeleidsplan, meestal met een looptijd van vier jaar. De uitvoering hiervan is gewaarborgd in een 

uitvoeringsprogramma externe veiligheid. De naamgeving van deze documenten verschilt enigszins per provincie, 

maar als vuistregel is deze drietrap op provinciale schaal gebruikelijk. 

 

- Structuurvisie als uitwerking van rijksbeleid 

o Milieubeleidsplan 

 Uitvoeringsprogramma EV 

 

Figuur 3. Provinciaal drietrapsbeleid (Provincie Noord-Holland, 2012, p. 24). 

In het kader van het Bestuursakkoord Rijk-Provincies 2008-2011 is overeengekomen dat provincies een 

regiserende rol moeten vertolken in het bereiken van een goede beheersituatie voor externe veiligheid na 2014. 

Hierbij is uitdrukkelijk aangegeven dat iedere provincie hierin haar eigen regiestijl en mate van betrokkenheid 

kiest (Provincie Noord-Holland, 2012).  

Nederlandse gemeenten krijgen te maken met externe veiligheid bij het opstellen of herzien van 

bestemmingplannen, het besluiten op de aanvraag voor een omgevingsvergunning, het aanwijzen van routes 

voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, etcetera. De manier waarop gemeenten omgaan met het aspect externe 

veiligheid verschilt per gemeente. Afhankelijk van onder andere de grootte van de gemeente, de hoeveelheid 

risicobronnen en de organisatiestructuur krijgt het aspect externe veiligheid een andere mate van belang en 

nadruk mee in het ruimtelijk besluitvormingsproces. Zo hebben de grotere gemeenten veelal een aparte 

beleidsvisie voor externe veiligheid, gebaseerd op de algemenere, richtinggevende gemeentelijke structuurvisie. 

Hier is het aspect externe veiligheid in de organisatie en het planproces geborgd. Bij kleinere gemeenten, die 

slechts enkele risicobronnen binnen de grenzen hebben, is het vaak zo dat de kennis intern niet aanwezig is om 

externe veiligheid een volwaardige plaats te geven in het RO-proces. Hier is het vaak een aspect waar de 

beleidsmedewerkers weinig van afweten of weinig gevoel mee hebben en het liefst overlaten aan externe 

beoordeling of een plan al dan niet doorgang kan vinden (B. Kleijnen, persoonlijke communicatie, 15 maart, 

2013).  

Gemeenten kunnen bij hun externe veiligheidstaken ondersteund worden door de eerder genoemde 

veiligheidsregio`s en RUD`s. Deze regionale uitvoeringsdiensten worden belast met een basispakket aan 

uitvoerende taken vanuit het omgevingsrecht, zoals handhaving, vergunningverlening en toezicht. Ze worden 

opgebouwd door provincies en gemeenten en werken nauw samen met politie, OM en brandweer in project- en 

werkgroepen aan onder andere een goede borging van externe veiligheid.  



6 
 

1.5. Begripsbepaling 

Als afsluiting van dit eerste, inleidende hoofdstuk en voor een beter begrip bij het lezen van deze thesis volgt er 

hier een lijst met de belangrijkste begrippen en afkortingen uit de wereld van de externe veiligheid en hun 

betekenissen. 

- Externe veiligheid: kans om buiten de handelingssfeer van een activiteit te overlijden als rechtstreeks 

gevolg van een ongewoon voorval binnen die handelingssfeer van de activiteit waarbij een gevaarlijke 

stof betrokken is. 

- Gevaarlijke stof: hieronder wordt verstaan, met uitzondering van het vervoer door buisleidingen, die 

stoffen die in het kader van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, sub 1 tot en met 9, van de Wet vervoer 

gevaarlijke stoffen (WVGS) als gevaarlijk moeten worden beschouwd. Meer in het bijzonder zijn dit de 

stoffen, preparaten en voorwerpen die krachtens artikel 3 van de WVGS zijn aangewezen. Deze stoffen 

zijn te vinden in de bijlagen bij de verdragen die zijn gesloten voor de verschillende 

vervoersmodaliteiten, te weten het ADR (wegvervoer), het ADN (binnenvaart) en het RID (spoorvervoer). 

Deze bijlagen zijn tevens opgenomen in bijlage 1 bij de verschillende Nederlandse regelingen, te weten 

de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG), de Regeling vervoer over de 

binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) en de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke 

stoffen (VSG). Bij het vervoer door buisleidingen worden onder „gevaarlijke stoffen‟ die stoffen verstaan 

die op grond van artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer moeten worden beschouwd als 

ontplofbaar, oxiderend, zeer licht ontvlambaar, licht ontvlambaar, zeer vergiftig of vergiftig. In het kader 

van de risicobenadering zijn steeds die stoffen bepalend die een risico van een zwaar ongeval 

opleveren. Dit risico wordt in belangrijke mate bepaald door de schadelijke eigenschappen van de 

desbetreffende stof, de omvang van het transport en de kwetsbaarheid van de omgeving. Voorbeelden 

van schadelijke eigenschappen zijn giftigheid, brandbaarheid of explosiviteit. Veel voorkomende stoffen 

die deze eigenschappen bezitten zijn brandbare gassen (zoals propaan), brandbare vloeistoffen (zoals 

benzine) en giftige gassen (zoals ammoniak). (Overgenomen uit Circulaire Risiconormering vervoer 

gevaarlijke stoffen, 2012) 

- Grenswaarde: getal dat de kwaliteit van het niveau aangeeft dat op het in de maatregel aangegeven 

tijdstip ten minste moet zijn bereikt en, indien reeds bereikt, in stand moet worden gehouden. 

- Richtwaarde: getal dat de kwaliteit van het niveau aangeeft dat op het in de maatregel aangegeven 

tijdstip zo veel mogelijk moet zijn bereikt en, indien reeds bereikt, zo veel mogelijk in stand moet worden 

gehouden. 

- Groepsrisico: dit zijn de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen 

overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een activiteit en een 

ongewoon voorval binnen de handelingssfeer van die activiteit waarbij een gevaarlijke (afval-)stof 

betrokken is. Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek waar kans en gevolg tegen elkaar zijn 

uitgezet. 

- Plaatsgebonden risico: voorheen „individueel risico‟ genoemd. Het risico op een plaats buiten de 

handelingssfeer van een activiteit, uitgedrukt in de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en 

onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval 

binnen de handelingssfeer van die activiteit waarbij een gevaarlijke (afval-)stof betrokken is. 

- Invloedsgebied: het gebied waarbinnen zich volgens gestelde regels personen worden meegeteld voor 

de berekening van het groepsrisico. Dit is het volledige gebied waarbinnen nog dodelijke slachtoffers 

kunnen vallen, ofwel het gebied tussen de risicovolle activiteit en de 1%-letaliteitgrens, de afstand 

waarbinnen meer dan één op de honderd mensen zal overlijden in geval van een calamiteit met 

gevaarlijke stoffen. Deze grens wordt gevonden door het ongunstigste scenario te combineren met de 

ongunstigste weerklasse. Voor LPG-stations en hogedruk aardgasleidingen geldt een andere grens van 

voor het invloedsgebied. Hier is er een volledige verantwoordingsplicht voor de 100%-letaliteitsgrens; het 

gebied waarbinnen niemand een calamiteit overleeft. 

- Basisnet: dit is een landelijke ontwikkeling waarbij alle transportroutes gecategoriseerd worden, zodat 

meteen duidelijk is of een bepaalde ontwikkeling aan een route mogelijk is, zonder dat het 

plaatsgebonden risico hoeft te worden berekend. 

- Kwetsbaar object: een kwetsbaar object is een gebouw dat door zijn functie aangewezen wordt als 

kwetsbaar voor externe veiligheidrisico`s, door bijvoorbeeld de aanwezigheid van grotere hoeveelheden 

personen of minder-zelfredzame personen. Deze categorie gebouwen wordt uitputtelijk benoemd in het 

Bevi, zoals scholen, ziekenhuizen, woningbouw met hoge dichtheden etc. 
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- Beperkt kwetsbaar object: dit is een gebouw dat door zijn functie aangewezen wordt als enigszins 

kwetsbaar. Hier zijn minder mensen aanwezig dan in een kwetsbaar object, mensen die beter 

zelfredzaam zijn of slechts een beperkt gedeelte van de dag aanwezig zijn. Ook deze categorie staat 

benoemt in het Bevi. Hierbij kan gedacht worden aan winkels, hotels, kantoorgebouwen en verspreid 

liggende woningen. 

- Oriëntatiewaarde: dit getal geeft een indicatiewaarde weer waarboven het groepsrisico altijd 

verantwoord dient te worden. De orientatiewaarde wordt middels een lijn weergegeven in de 

groepsrisicografiek. Huidige wetgeving en beleidsvoering sturen erop dat het groepsrisico in de toekomst 

bij alle ruimtelijke besluiten verantwoord moet worden. 

- Zelfredzaamheid: de mate waarin personen die zich in een risicogebied bevinden in staat zijn zichzelf in 

veiligheid te brengen in geval van een calamiteit. Voorbeelden van minder-zelfredzamen zijn ouderen, 

gedetineerden en zieken. 

- Restrisico: dit betreft het risico dat overblijft en waarop geen invloed meer kan worden uitgeoefend 

nadat alle mogelijk haalbare maatregelen genomen zijn. 

 

Nu de basis van het concept externe veiligheid geïntroduceerd is, zal in het komende hoofdstuk het projectkader 

worden vormgegeven. Deze introductie zal nader worden toegespitst en uitgediept richting een concretere 

probleemstelling, om te komen tot de doel- en vraagstelling van dit onderzoek. Het voorgaande zal dus worden 

gespecificeerd en ingekaderd.  
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2. Projectkader 

Na deze eerste kennismaking met externe veiligheid is het nu tijd om deze informatie verder in te kaderen. Deze 

inkadering vormt de aanleiding en de probleemstelling voor dit onderzoek op basis waarvan in hoofdstuk 3 de 

doel- en vraagstelling kan worden opgesteld. In dit hoofdstuk komt dus eerst een oriëntatie van de belangrijkste 

thema`s. 

2.1. Externe veiligheid 

Zoals reeds beschreven bestaat het aspect externe veiligheid uit meerdere onderdelen. Zo ziet het op de ruimte 

en de mensen rondom inrichtingen, transportroutes en buisleidingen, middels het „hardere‟ plaatsgebonden risico 

naast de meer kwalitatieve verantwoordingsplicht van het groepsrisico op basis van een oriëntatiewaarde. In dit 

onderzoek ligt de voornaamste focus bij de verantwoordingsplicht van het groepsrisico, omdat de aard van deze 

verantwoordingsplicht aan duidelijkheid te wensen overlaat. 

Met de invoering van het Bevi bereikte het externe veiligheidsbeleid een mijlpaal (Ministerie van VROM, 2007). In 

het Bevi werd het plaatsgebonden risico namelijk genormeerd, waardoor er duidelijkheid ontstond over de 

veiligheidsafstanden die in acht moeten worden genomen tussen risicobronnen en kwetsbare bestemmingen. Ten 

aanzien van het groepsrisico is deze duidelijkheid er in mindere mate. De wetgever heeft hier gekozen voor een 

zogenoemde niet-normatieve benadering en introduceerde de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico. In het 

Bevi is ook aangegeven wanneer het groepsrisico moet worden verantwoord en welke elementen bij deze 

verantwoording moeten worden meegenomen. Het groepsrisico kan niet zoals het plaatsgebonden risico worden 

weergegeven in contouren op een kaart. Het groepsrisico wordt gevisualiseerd middels een grafiek waarin de 

jaarlijkse kans op een ongeval met gevaarlijke stoffen tegen het aantal potentiёle slachtoffers is uitgezet. Het 

maakt de verantwoording van het groepsrisico tot een moeilijker vatbaar begrip, omdat het niet ruimtelijk is weer 

te geven. Dit wordt versterkt door het feit dat de werking van het groepsrisico verder strekt dan de contouren van 

het plaatsgebonden risico en er een groter aantal parameters bij de beoordeling dient te worden meegenomen 

Zie figuur 4 hieronder voor een vergelijking van het groepsrisico en het plaatsgebonden risico. 

       

 

Figuur 4. Visualisatie GR (links) en PR (rechts) (Ministerie van VROM, 2007, p. 8). 

Om goed te kunnen begrijpen in welke mate deze verantwoordingsplicht ten aanzien van het groepsrisico 

weerslag heeft op de gebruiks(on-)mogelijkheden van de omliggende ruimte, is een goed inzicht in de werking 

van de verantwoordingsplicht groepsrisico noodzakelijk. De komende paragraaf zet de werking van deze 

verantwoordingsplicht nader uiteen. 

 

2.2. De verantwoordingsplicht 

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gefundeerd op de risicobenadering, of, met andere woorden, het 

risicodenken (AVIV, Witteveen & Bos, 2010). Dit houdt in dat het rijk erkent dat ruimtelijke ontwikkelings-

doelstellingen niet kunnen worden bereikt zonder enige mate van risico te accepteren ten aanzien van 

rivaliserende ruimtelijke ambities. We gaan deze risico`s dus niet ten koste van alles uit de weg, maar kijken hoe 

ze op een verantwoorde wijze kunnen worden geaccepteerd. Deze risico`s zijn vormgegeven door het PR en GR. 

De vraag is nu hoe de verantwoording van dit groepsrisico in de praktijk werkt. 

Voordat er gesproken kan worden over de verantwoording van het groepsrisico, moeten de hoogte van dit risico 

en de daarbij behorende kansen eerst worden berekend. Voor sommige activiteiten en stoffen zijn de 

risicoafstanden gestandaardiseerd en opgenomen in de bijlagen van onderliggende regelgeving zoals de Revi. 

Het berekenen is verder een technische en rekenkundige aangelegenheid met QRA`s en programma`s als, 
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SAFETI-NL en RBM-II, waarbij vele factoren van invloed zijn. Het zou aan zijn doel voorbij schieten wanneer hier 

een uitgebreide beschrijving van deze rekenmethodieken plaats zou hebben. Volstaan wordt met de mededeling 

dat deze methodieken zijn voorgeschreven en voortvloeien uit Europese richtlijnen (Staatssecretaris van VROM & 

Minister van Justitie, 2004).  

Wanneer er vervolgens een risicovolle activiteit ruimtelijk ingepast gaat worden, of een nieuwe ontwikkeling wordt 

gepland in de nabijheid van een risicobron, moet er bij het bevoegd gezag figuurlijk een belletje gaan rinkelen. Dit 

zijn namelijk de situaties waarbij externe veiligheid, en dus de verantwoording van het groepsrisico, een rol gaat 

spelen in de planvorming. Deze situaties zijn wettelijk verankerd. Kort gezegd zijn dit de situaties waarin het 

bevoegd gezag beslist op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een inrichting in het kader van de 

Wabo, een besluit neemt in het kader van de Wet ruimtelijke ordening, of beslist over een Vervoersbesluit, vaak 

vanuit de Tracéwet. 

Verantwoordingsplicht 

-  De vaststelling van een bestemmingsplan, bedoeld in art. 3.1, eerste en tweede lid van de Wro

 - Verlening van een omgevingsvergunning om van het bestemmingsplan of de beheersverordening af 
te wijken, indien de activiteit niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening en de motivering een 
goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 

 - De vaststelling van een Rijksinpassingsplan of Provinciaal inpassingsplan, ex art. 3.26 lid 1 en 3.28 lid 
1 Wro. 

 - Het wijzigen of nader uitwerken van een bestemmingsplan, ex art. 3.6 lid 1 Wro. 

 - Het verlenen van een omgevingsvergunning om van de bouwverordening ex Woningwet af te wijken, 
of om af te wijken van het exploitatieplan, bestemmingsplan of beheersverordening en de hierin 
opgenomen regels inzake afwijking dit toelaten. 

 - Bij de vaststelling van een beheersverordening ex art. 3.38 lid 1 Wro. 

 - Het geven van een aanwijzing (als bedoeld in art. 4.2 lid 1 en art. 4.4 lid 1, sub a Wro).  

 

Figuur 5. Verantwoordingsplicht ex Wro en Wabo (Ministerie van VROM, 2007). 

Figuur 5 hierboven geeft de initiatieven voor ruimtelijke besluiten aan die in het kader van de risicobenadering 

verantwoord moeten worden door het bevoegd gezag, indien deze plannen de bouw of vestiging van kwetsbare 

of beperkt kwetsbare objecten toelaten. De verantwoordingsplicht is echter een mes dat aan twee kanten snijdt. 

Aan de ene kant staan dus de ruimtelijke besluiten waarmee (beperkt) kwetsbare objecten worden gefaciliteerd. 

Aan de andere kant zijn er de besluiten die voorzien in het realiseren van de risicobron zelf, zoals de vestiging 

van een BRZO-inrichting, het aanwijzen van een provinciale weg als route voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen, of het opnemen van een buisleiding in een bestemmingsplan. Deze gevallen zijn in de daarop van 

toepassing zijnde wetgeving vastgelegd, zoals het Bevi, het Bevb en de CRnVGS. Als vuistregel kan worden 

gesteld dat het groepsrisico moet worden verantwoord, indien het groepsrisico wordt vergroot of door de nieuwe 

ontwikkelingen de oriëntatiewaarde wordt overschreden. Het wordt in de toekomst zo dat er bij ruimtelijke plannen 

altijd moet worden verantwoord. Het verantwoorden van het groepsrisico is geen geheel vrijblijvende bezigheid. 

Zo schrijven het Bevi, Bevb en de Circulaire voor, dat het beslissingsbevoegde gezag over de volgende zaken 

motiveert, zoals onderstaand figuur 6 weergeeft. 

Wat wordt verantwoord? 

- Het aantal personen in het invloedsgebied 

- De hoogte van het groepsrisico en mogelijkheden dit te verlagen 

- Mogelijkheden tot risicovermindering 

- De alternatieven 

- Mogelijkheden om de omvang van een ramp te beperken 

- Mogelijkheden tot zelfredzaamheid 

 

Figuur 6. Onderdelen verantwoordingsplicht (Ministerie van VROM, 2007, p. 13). 

In deze verantwoording, die onderdeel vormt van de toelichting bij het besluit, moeten alle aanwezigen in het 

invloedsgebied worden meegenomen. Dit is van belang voor de berekening van het potentieel aantal slachtoffers 

in de fN-curve. De spreiding, de hoeveelheid en de mate van zelfredzaamheid van de aanwezige bevolking, maar 

ook de aard en hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen en de wijze waarop de inrichting omgaat met veiligheid 

bepalen uiteindelijk hoe groot de kans is dat een bepaald aantal slachtoffers valt bij een calamiteit. 
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Om enig gevoel te krijgen bij de hoogte van het groepsrisico kan in gedachte worden gehouden dat er voor 

inrichtingen een groepsrisico-oriëntatiewaarde geldt dat de kans op een ongeval met minstens 10 dodelijke 

slachtoffers ten hoogste eens per 100.000 jaar is, de kans op een ongeval met minstens 100 dodelijke 

slachtoffers ten hoogste eens per 10.000.000 jaar etc. Dit lijken dus kleine kansen, maar groot genoeg om over 

aanwezig risico te spreken. Voor een volledige uitwerking van het hoe, wat en waarom achter de 

verantwoordingsplicht wordt verwezen naar de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico van VROM uit 

2007. 

 

2.3. Beleidsmethode kleine bouwplannen 

De verantwoordingsplicht geldt, zoals reeds vermeld, voor een groter gebied dan de beperkende contour van het 

plaatsgebonden risico. Dit stelt het beslissingsbevoegde gezag, veelal de gemeenteraad of het college van 

burgemeester en wethouders, voor een bestuurlijke uitdaging. In een groot aantal studies en onderzoeken is 

aangetoond dat er bij gemeenten behoefte bestaat aan een betere borging van externe veiligheid in een eerdere 

fase van het planproces (Neuvel, Scholten & Van den Brink, 2010; Rodenhuis, Neuvel & De Boer, 2012; 

Bottelberghs, 2000; Sapountzaki et al., 2011; Basta, Neuvel, Zlatanova & Ale, 2006; Verlinde, 2009; Van 

Weelden, 2011). 

Gemeenten krijgen op regelmatige basis te maken met planinitiatieven voor enkele woningen of een klein bedrijf 

binnen het invloedsgebied van een risicobron (Royal Haskoning, 2012a). Om gemeenten te helpen met de 

verantwoording van het groepsrisico bij het nemen van een groot aantal besluiten, heeft het ingenieursbureau 

Royal Haskoning, in samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen, in 2012 een beleidsmethode ontwikkeld in 

het kader van het programma „Veiligheid maken we samen‟ van het Platform externe veiligheid Limburg. Deze 

beleidsmethode zorgt ervoor dat gemeenten beleid voor externe veiligheid kunnen formuleren ten behoeve van 

de besluitvorming. Het zwaartepunt van deze methode is een kaart van het gemeentelijke grondgebied, waarop 

met kleuren is aangegeven in hoeverre er sprake is van belemmeringen door externe veiligheid voor ruimtelijke 

ontwikkelingen. De methode, genaamd Beleidsmethode kleine bouwplannen, brengt op voorhand in beeld voor 

welke gebieden er sowieso geen verantwoording van het groepsrisico nodig is en bestaat uit twee delen. Ten 

eerste is er visualisatie middels de kaart en daarnaast is er het beleid dat op basis van deze methode wordt 

geformuleerd ten aanzien van kleine bouwplannen en externe veiligheid (Royal Haskoning, 2012b).  

De beleidsmethode bestaat uit enkele stappen. Op de eerste plaats dient de gemeente te bepalen wanneer er 

sprake is van een klein bouwplan. In de voorbeeldgemeente Sittard-Geleen werd er gekozen voor bouwplannen 

met minder dan tien wooneenheden of bouwplannen voor bedrijvigheid met een aanwezigheid van minder dan 

vijftig personen.  

Ten tweede dient het grondgebied opgesplitst te worden in kleinere ruimtelijke eenheden die aansluiten bij het 

ruimtelijk beleid, niet te veel inwoners bevatten en niet te klein zijn qua oppervlakte. Vervolgens wordt er per 

deelgebied bepaald welke risicobronnen aanwezig zijn en de brongegevens geïnventariseerd. Dit geldt specifiek 

voor de bronnen die invloed hebben op het groepsrisico.  

Stap vier is het per deelgebied bepalen van de aanwezigheidsdichtheid, waarbij er een afweging kan worden 

gemaakt tussen nauwkeurigheid en de hiervoor benodigde inspanning wanneer het gaat om een groot gebied.  

Daarna bepaalt de gemeente welke criteria bepalen wanneer er voor externe veiligheid geen bezwaren bestaan 

voor kleine bouwplannen. Het behoort tot de gemeentelijke discretionaire bevoegdheid om een hoogte of 

toename van het groepsrisico te bepalen, veroorzaakt door een toename van de aanwezigheidsdichtheid in het 

invloedsgebied, waaronder het groepsrisico niet hoeft te worden verantwoord. Voor buisleidingen en routering op 

basis van het Basisnet is dit een waarde van 0,1 maal de oriëntatiewaarde en een toename van minder dan tien 

procent, zolang het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde blijft. Ter illustratie: dit is de kans dat tien mensen 

eens per een miljoen jaar om het leven komen binnen een afstand van een kilometer van de calamiteit (Royal 

Haskoning, 2012a). Dit zijn dus zeer kleine kansen. Voor inrichtingen adviseert het Rijk aan gemeenten deze 

norm ook aan te houden, hoewel voor inrichtingen deze waardes niet verplicht zijn. 

De volgende stap is het berekenen van het groepsrisico per deelgebied. Voor het gebied wordt op basis van de 

huidige situatie het groepsrisico van de risicobronnen berekend en vervolgens nogmaals, maar nu met 

toevoeging van tien wooneenheden én een bedrijf van maximaal vijftig aanwezigen in de directe nabijheid van de 

risicobron. 
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De berekening wordt dus uitgevoerd voor een grotere verhoging (woningen én bedrijf) van de 

aanwezigheidsdichtheid dan waar het beleid op betrekking heeft (woningen óf bedrijf). Zo wordt zeker 

gesteld dat een enkel bouwplan niet tot een grotere verhoging van het groepsrisico leidt, dan waarvan bij 

de formulering van het beleid werd uitgegaan. (Royal Haskoning, 2012b, p. 13) 

 

Bij de vaststelling van het beleid volgens deze methode moet er tevens aandacht worden besteed aan de 

bestrijdbaarheid van calamiteiten (op basis van het advies van de Veiligheidsregio) en de zelfredzaamheid van de 

aanwezige personen in het invloedsgebied. Hiervoor kunnen standaardregels worden opgesteld in de vorm van 

beleidsregels. 

De gemeente Sittard-Geleen heeft voor deze beleidsmethode als proefgemeente gefungeerd. Aansluitend heeft 

Royal Haskoning de beleidsmethode geïntroduceerd op een congres van Relevant, een overheidsnetwerk voor 

externe veiligheid, waarbij vanuit het hele land gemeenten waren vertegenwoordigd. De methode is vervolgens 

gepresenteerd in een deskundigenpool externe veiligheid, waarin de meest deskundige beleidsbepalers en – 

medewerkers van de gemeenten Heerlen, Maastricht, Venlo, Roermond en Sittard-Geleen zitting hadden 

genomen. De reacties waren overwegend negatief. De gemeenten vonden dat het probleem met de borging van 

externe veiligheid voor hen geen issue was, aangezien ze al soepel omgingen met kleine bouwplannen, waardoor 

de methode geen toegevoegde waarde zou hebben. Een andere veelgehoorde reactie was dat de methode 

kleine bouwplannen veel leek op het beleid zoals dat reeds gehanteerd werd (Hans van Wageningen, 

persoonlijke communicatie, 17 januari, 2013). Een onterechte reactie, aldus Hans van Wageningen, adviseur 

milieu en veiligheidsmanagement en ontwerper van de beleidsmethode. Volgens hem kan de verklaring voor de 

onwelwillendheid de methode te implementeren beter worden gezocht in het feit dat gemeenteambtenaren binnen 

hun organisatie niet kunnen motiveren waarom een betere borging van externe veiligheid noodzakeli jk is. 

Daarnaast is de financiële situatie sinds de aanvang van de crisis niet bij iedere gemeente toereikend om 

additionele ambtelijke uren vrij te maken of expertise van buitenaf binnen de organisatie te halen (persoonlijke 

communicatie, 17 januari, 2013). 

De beleidsmethode kleine bouwplan is slechts een van de manieren om de verantwoording van het groepsrisico 

te borgen binnen de gemeente. Er zijn reeds enkele van dit soort beleidsmethoden ontwikkeld en in praktijk 

gebracht, met wisselend resultaat en tevredenheid. 

 

2.4. Gebiedsontwikkeling 

In de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat externe veiligheid, ruimtelijke ordening en 

gebiedsontwikkeling door de nieuwe wetgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het verdient op deze 

plaats opmerking dat ruimtelijke ontwikkelingen steeds minder vaak enkel door gemeenten worden gerealiseerd. 

Gebiedsontwikkeling in Nederland kent een lange geschiedenis en is aan veel trends en ontwikkelingen 

onderhevig geweest en staat door de economische crisis van medio 2008 voor een „keerpunt in de tijd‟ (Van der 

Krabben, 2011). Nederlandse gemeenten kennen van oudsher een traditie van actief grondbeleid. Dit systeem 

houdt globaal in dat gemeenten zich op de grondmarkt begeven door grond te verwerven, deze bouwrijp maken 

en vervolgens doorverkopen aan een projectontwikkelaar, corporatie of de eindgebruiker, die er ten slotte het 

benodigde vastgoed realiseert. Deze wijze van gemeentelijk handelen is redelijk uniek, aangezien de grondmarkt 

in bijna alle andere westerse landen anders verloopt. Meestal is het in deze landen zo dat een private partij een 

plan ontwikkelt, concurreert met andere plannen en onderhandelt met de gemeente. Vervolgens verwerft de 

private partij de gronden (al dan niet vooraf, op eigen risico) en realiseert het vastgoed. Bij dit faciliterende 

systeem blijft de gemeente dus financieel uit de risico`s, in tegenstelling tot de Nederlandse actieve 

grondstrategie. Het actieve grondbeleid heeft bepaalde voordelen voor gemeenten, zoals de regie op de ruimte 

en de winsten uit grondverkoop. Door de crisis op de vastgoedmarkt is de vraag naar bouwgrond voor woningen, 

kantoren en bedrijventerreinen in hoog tempo gedaald. Hierdoor hebben gemeenten een veelvoud aan plannen 

moeten schrappen en moeten gemeentelijke grondbedrijven tientallen tot honderden miljoenen afboeken aan 

onverkoopbare grond, plankosten en oplopende rentelasten. Dit vormt begrijpelijkerwijs een financiële strop voor 

gemeenten. Daarnaast is het zo dat de eenvoudig te ontwikkelen uitleglocaties aan de rand van steden 

verdwijnen door de rijksambitie om onder andere veertig procent van nieuwe woningbouw in bestaand stedelijk 

gebied te plannen. Dit percentage zal de komende jaren verder oplopen. Dit zorgt voor een ontwikkelopgave die 

moeilijk te financieren valt. Waar er bij de ontwikkeling van een uitleglocatie een grote waardesprong wordt 

gemaakt (van landbouwgrond naar bijvoorbeeld woningbouw) is de waardesprong in bestaand stedelijk gebied 

aanzienlijk kleiner en zijn er vaak grote investeringen nodig voor afschrijving van bestaand vastgoed en 
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aansluitende sloop- en saneringswerkzaamheden (Van der Krabben, 2011; Van Dinteren & Van der Krabben, 

2008; Pool, 2010; Laphor-Van der Maarel, 2010). De teruglopende winstgevendheid van gebiedsontwikkeling 

heeft ervoor gezorgd dat gemeenten gebiedsontwikkeling anders moeten gaan benaderen. Het in één hand 

herontwikkelen van een binnenstedelijke locatie brengt te hoge financiele risico`s met zich mee voor gemeenten. 

Geleidelijk worden ontwikkelingsopgaven vaker uitgevoerd in samenwerking met private ontwikkelaars, volledig 

privaat of in een pps-constructie (Van der Krabben, 2011). Het is daardoor noodzakelijk al in een vroeg stadium 

van gebiedsontwikkeling voldoende kennis en expetise ten aanzien van externe veiligheid in het planproces 

betrokken te hebben. Een meer faciliterende gemeente heeft namelijk bij locatieontwikkeling minder 

sturingsmogelijkheden ten tijde van de uitvoering, dan wanneer de gemeente zelf de kartrekker van een 

ontwikkeling is. Vroegtijdige samenwerking en borging van externe veiligheid, samen met andere 

milieukwaliteitseisen als geluid, lucht enzovoorts, zijn hierbij sleutelfactoren. 

Het is evident dat het realiseren van gebiedsontwikkeling en de borging van het aspect externe veiligheid in het 

ruimtelijke ordeningsproces een taak is die niet enkel aan gemeenten toekomt. Deze taak valt ook ten deel aan 

projectontwikkelaars, provincies, de veiligheidsregio`s (25 in totaal) en in de nabije toekomst de regionale 

uitvoeringsdiensten (RUD`s, 28 in totaal). De mate van afstemming tussen deze bestuurs- en uitvoerende 

instanties verschilt aanzienlijk per provincie. Zo is de provincie Limburg bijvoorbeeld sterk regisserend, terwijl de 

provincie Gelderland op het moment op dit gebied zwak is georganiseerd (A. Van `t Eind, persoonlijke 

communicatie, 2 april, 2013). 

 

2.5. Probleemstelling 

De incidenten uit het vorige hoofdstuk laten zien dat handelingen met gevaarlijke stoffen op bedrijfsmatige schaal 

in potentie uiterst gevaarlijk zijn voor mensen in de directe omgeving van de inrichting, buisleiding of 

vervoersroute. Al bij het plannen van de ruimte in de nabijheid van dergelijke risicobronnen moet er rekening 

gehouden worden met de kans op een calamiteit en de grootte van het risico. Zo is te zien hoe de bedrijfsvoering, 

opslag en het transport van gevaarlijke goederen haar weerslag heeft op de manier waarop wij met de ruimte om 

ons heen omgaan. Zo wordt het belang van een goede integratie van het externe veiligheidsaspect in het 

ruimtelijke ordeningsproces evident. Vooral in een relatief klein land als Nederland, waar de druk op de ruimte 

toeneemt door concurrentie tussen een veelvoud aan mogelijke gebruiksfuncties, kan dit frictie opleveren voor de 

ruimtelijke ordening (Suddle, 2004). In 2006 werd deze wrijving al erkend door het Rijk in de Nota Ruimte. Zij 

legde hier de grondslag voor de basisnetten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit basisnet schept 

veiligheidscontouren rond het hoofdwegennet (water, spoor, auto) waarover gevaarlijke stoffen mogen worden 

vervoerd, om het transport van gevaarlijke stoffen naar economisch belangrijke activiteiten, de ruimtelijke 

ontwikkeling naast het basisnet en de veiligheid van burgers in de nabijheid van het transport te waarborgen. 

Voornamelijk het basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen over spoorwegen krijgt hier een voorkeurspositie 

vanwege de beoogde ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte en enkele belangrijke chemische clusters die 

hoofdzakelijk per spoor zullen worden bevoorraad. Ook ten aanzien van de ruimtelijke inpassing van inrichtingen 

en bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werden gebruikt, voorzag het Rijk de behoefte aan 

duidelijkere afstemming met het relevante veiligheidsbeleid. Deze bedrijven liggen vaak versnipperd over diverse 

bedrijventerreinen, wat onwenselijke situaties oplevert. 

 

Bedrijventerreinen zijn niet altijd optimaal gesitueerd voor een veilige aan- en afvoer van gevaarlijke 

stoffen. Dergelijke problemen vergen veelal een afweging tot op het niveau van de provincie. (...) Een 

clustering van deze bedrijven, activiteiten en transportstromen is wenselijk in het kader van de Nota 

Ruimte en de Nota Mobiliteit (implementatie „Basisnet‟). Betrokken overheden kunnen nieuwe 

risicobedrijven zo groeperen en optimaliseren dat het voor alle partijen aantrekkelijk is. Bij clustering kan 

de infrastructuur beter worden gericht op het faciliteren van de risicovolle activiteiten en de 

rampenbestrijding. (VROM, 2006, p. 92) 

 

De frictie tussen ambities op het gebied van veiligheid en goede ruimtelijke ordening zien we ook terug in de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012), waarin de Rijksdoelen voor 

2040 zijn opgenomen en vertaald zijn naar diverse Nationale Belangen. Zo zijn hieronder in figuur 7 Nationaal 

Belang 3 en 8 weergegeven. 
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 Nationaal belang 3. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via (o.a.) -
buisleidingen. 

- Nationaal belang 8. Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen 

geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico`s. 
 

Figuur 7.  Nationale Belangen 3 en 8 (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012, p. 37 & 50). 

In belang 8 wordt de ambitie uitgesproken de ruimtelijke ordening uit te voeren met een gedegen inachtneming 

van de geldende milieukwaliteitseisen. Deze milieukwaliteitseisen zien op geluidsoverlast, lucht-, bodem- en 

waterkwaliteit en op externe veiligheidsrisico`s. Nationaal Belang 3 stelt echter dat er ruimte voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen moet worden geboden. De structuurvisie beschrijft verder dat het Rijk in de periode richting 

2040 hindernissen wil wegnemen voor het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen, maar dus ook via 

auto-, water- en spoorwegen. Om de hierboven weergegeven nationale belangen met elkaar te kunnen rijmen is 

een goede afweging van diverse maatschappelijke, economische en milieukundige belangen noodzakelijk.  

In het licht van de demografische en economische ontwikkelingen in het afgelopen decennium is de aard van 

ruimtelijke ontwikkeling in Nederland echter aanzienlijk veranderd. De grootschalige ontwikkeling van 

uitleglocaties voor woningbouw, kantoren en bedrijven behoort grotendeels tot het verleden, ten gunste van 

binnenstedelijke transformatie (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012; Raad voor Verkeer en Waterstaat & 

VROM-raad, 2003). Er wordt dus een omslag beoogd van extensief ruimtegebruik naar intensief ruimtegebruik. 

Hoewel we te maken krijgen met krimpende regio`s in de periode tot 2040, zullen vanwege de toename van het 

aantal eenpersoons huishoudens de mobiliteit en groei van stedelijke gebieden blijven toenemen (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 2012). Dientengevolge wil het Rijk vervoersstromen zoveel mogelijk combineren en 

daarnaast de beveiliging tegen externe veiligheidsrisico`s verbeteren. De bestaande binnenstedelijke ruimte dient 

dus intensiever te worden gebruikt en achterhaalde functies moeten worden herbestemd voor activiteiten die op 

deze locaties wenselijker zijn, terwijl er tevens meer aandacht wordt vereist voor veiligheidscontouren en 

strengere verantwoordingsplichten bij de ruimtelijke planvorming. Deze ogenschijnlijke tegenstelling is 

schematisch weergegeven in figuur 8.  

 
 

Figuur 8. De ambitieparadox (o.b.v. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012). 

Het willen waarborgen van de veiligheid van burgers vraagt om afstanden en veiligheidscontouren rondom 

bepaalde functies waardoor extensief ruimtegebruik in de hand wordt gewerkt. Tegelijkertijd vraagt de 

veranderende gebiedsontwikkelingspraktijk en de tendens richting binnenstedelijke herontwikkeling om een 

intensiever gebruik van de schaarse ruimte en menging van functies (Van der Heijde, 2010). Dit roept vragen op 

voor de verantwoordelijke publieke actoren bij gebiedsontwikkeling over goede ruimtelijke ordening.  

 

2.6. Kortom 

Wanneer we de voorgaande paragrafen en hoofdstukken beschouwen, mag worden gesteld dat het een hoop 

informatie betreft die voor een eerste lezer wat lastig te bevatten kan zijn. Deze paragraaf geeft daarom als 

referentiekader een met afbeeldingen en schema`s ondersteund overzicht van het belang en de essentie van 

externe veiligheid in vogelvlucht. 

In essentie valt externe veiligheid uiteen in twee onderdelen. Ten eerste is er het genormeerde, met afstanden uit 

te drukken plaatsgebonden risico. Hier staat het meer kwalitatieve groepsrisico tegenover, weergegeven in een 

Ruimtelijke 
ordening: intensief 
ruimtegebruik en 
combineren van 
vervoersstromen 

Externe veiligheid: 
risicocontouren en 

beter 
verantwoorden 

Snijvlak RO 

en EV 
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grafiek met een niet dwingende oriëntatiewaarde, waar gemeenten veel beleidsvrijheid mee hebben. Het figuur 

hieronder maakt dit duidelijker. 

 

Figuur 9. Risicobenadering uiteengezet (o.b.v. AVIV, Witteveen & Bos, 2013). 

De focus voor dit onderzoek ligt bij het groepsrisico, aangezien eerder onderzoek heeft aangetoond dat de 

borging hiervan op beduidende problemen stuit bij vooral middelgrote gemeenten. Zij krijgen wel te maken met 

enkele risicobronnen binnen hun grenzen, maar hebben niet de benodigde kennis, kunde of capaciteit om deze 

aspecten in hun planproces te borgen. Zo lopen zij aan tegen de problemen die in de vorige paragraaf zijn 

geschetst. Hierover volgt later meer, maar eerst is het handig een overzicht van het groepsrisico te presenteren. 

 
Figuur 10. Relatie PR en GR (AVIV, Witteveen & Bos, 2013, p. 56). 

Risicobenadering ev-beleid NL 

Bescherming personen 

Afstand tussen risicobron en burger middels PR < 
10-6 

Bescherming tegen ontwrichting 
door ramp 

Risicomaat voor groepen in grafiek: toetsen 
aan oriëntatiewaarde en verantwoorden 
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Vanwege de vuurwerkramp in Enschede is de wet- en regelgeving omtrent externe veiligheid het afgelopen 

decenium in een stroomversnelling geraakt. Het rijk, provincies en gemeenten, maar ook bedrijven en 

projectontwikkelaars hebben zich in een zeer hoog tempo moeten schikken naar de snel ontwikkelende, nieuwe 

Europese en nationale voorschriften. Sinds de invoering van de nieuwe Wro is het bestemmingsplan, meer nog 

dan voorheen, het voornaamste planfiguur geworden. Deze belangrijke rol voor gemeenten brengt ook met zich 

mee dat de verantwoordelijkheid voor externe veiligheid een taak van de gemeente is geworden. Een goede 

borging van deze milieukwaliteitseis in het ruimtelijk planproces is van groot belang. Waar het PR nog redelijk 

goed te bevatten is vanwege het genormeerde karakter, is dit voor (de verantwoording van) het groepsrisico een 

stuk minder het geval. Dit heeft sinds 2008 voor implementatieproblemen gezorgd, waar dit onderzoek op 

inhaakt. De problematiek wordt reeds breed onderkend, zoals onderstaand figuren laten zien. 

 

Figuur 11. Cumulatieve groei aantal handreikingen, studies, publicaties en beleidsvisies EV (AVIV, 

Witteveen & Bos, 2011, p. 62). 

  

Figuur 12. Ontwikkeling beleidsvisies: focus (AVIV, Witteveen & Bos, 2011, p. 63). 

Helaas ontbreekt een verklarende verticale schaal bij deze figuren. De meerwaarde zit in de visualisatie van de 

sterke toename van aandacht voor externe veiligheid sinds de inwerkingtreding van het Bevi.  

Nu de essentie en het belang van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico en externe veiligheid in zijn 

algemeen nogmaals in vogelvlucht zijn geduid, wordt in het volgende hoofdstuk verder gegaan met het 

conceptueel kader. Te beginnen met de doel- en vraagstelling en onderzoeksrelevantie. 
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Na het eerste, inleidende 

deel van deze scriptie gaan 

we nu over naar het 

conceptuele deel. Op basis 

van de voorgaande 

hoofdstukken wordt in het 

volgende hoofdstuk de 

doel- en vraagstelling 

gepresenteerd. Hierop 

volgt het theoretisch kader 

en een uitleg van de toe te 

passen methodologie. 

Dit conceptueel kader 

maakt het mogelijk de 

empirische bevindingen in 

een later stadium op hoger 

niveau te interpreteren. 
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3. Onderzoeksoptiek 

In dit hoofdstuk wordt op basis van het projectkader de doelstelling van het onderzoek opgesteld, gevolgd door de 

uitwerking van de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van deze doelstelling. De doelstelling wordt 

vervolgens vertaald naar concrete onderzoeksvragen. Tot slot wordt opheldering gegeven over de aangehangen 

onderzoeksfilosofie. 

3.1. Doelstelling 

Nu we gezien hebben binnen welk kader dit onderzoek zal worden uitgevoerd, kan deze informatie in dit 

hoofdstuk verder worden geconcretiseerd. Op basis van de voorgaande inleiding en het geschetste projectkader 

wordt in dit hoofdstuk het doel voor dit onderzoek opgesteld, resulterend in de hieronderstaande stelling:  

Het doel van dit onderzoek is het leveren van een pragmatische bijdrage voor de organisatorische borging van de 

verantwoordingsplicht groepsrisico in het ruimtelijke ordeningsproces bij kleine tot middelgrote gemeenten, door 

te analyseren wat goede borging betekent en wat de barrières en knelpunten hiervan zijn, en wat de potentiële 

bijdragen en/of tekortkomingen zijn van de beleidsmethode voor kleine bouwplannen. 

Dit is een praktijkgerichte doelstelling. Ze is dus gericht op het genereren van kennis die kan bijdragen aan het 

oplossen van een handelingsprobleem, te weten de moeizame afstemming van enerzijds het waarborgen van de 

externe veiligheid en anderzijds het ruimtelijke ordeningsproces. De doelstelling is probleem-analytisch, 

beschrijvend en diagnostisch van aard. Het doel is te achterhalen wat de problemen zijn met het opnemen van 

externe veiligheid, en specifieker de verantwoording van het groepsrisico, in de ruimtelijke planprocedure, welke 

oorzaken hier aan ten grondslag liggen en welke positieve bijdrage een beleidsmethode hieraan kan leveren.  

Het is nu bekend wat het bredere projectkader is waarbinnen gewerkt gaat worden en welke bijdrage er wordt 

gehoopt aan dit projectkader te leveren. Om deze doelstelling te behalen moet de vraagstelling worden 

geformuleerd, omdat dit weergeeft welke kennis hiervoor noodzakelijk is.  

 

3.2. Relevantie 

Het uitvoeren van onderzoek impliceert een onderliggende noodzaak. De maatschappelijke noodzaak, of 

relevantie, van dit onderzoek kwam grotendeels in de inleiding naar voren. De vuurwerkramp in Enschede in 

2000 had een grote maatschappelijke ontwrichting tot gevolg. Ophef over de manier waarop de opslag en het 

vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland was geregeld, vroeg om een omslag in de manier van denken en 

een stroomversnelling in de ontwikkeling van wet- en regelgeving over dit onderwerp was het gevolg. De snelle 

ontwikkeling van nationale en internationale voorschriften heeft niet alleen voor bedrijven en vervoerders van 

gevaarlijke stoffen implicaties gehad, maar ook voor bestuursorganen. Vooral gemeenten en provincies kregen 

de afgelopen jaren te maken met nieuwe beoordelingskaders, zoals de Bevi, Bevb en de CRnVGS, en de plicht 

om externe veiligheid op regionaal en provinciaal niveau beter te regisseren en implementeren. Deze kaders 

moeten worden meegenomen bij het nemen van een groot aantal ruimtelijke besluiten. Dit vergt afstemming van 

de bestaande praktijk op de nieuwe eisen. Wanneer deze afstemming niet in orde is, wordt de externe veiligheid 

in Nederland niet op afdoende wijze geborgd en blijven er potentieel dreigende situaties ontstaan of worden in 

stand gehouden. Een actueel overzicht van saneringssituaties (waarbij het risico voor kwetsbare objecten dus te 

hoog is) ontbreekt. Om toch enig gevoel te krijgen voor de beperkte afstemming tussen externe veiligheid en RO 

kan als illustratie worden aangedragen dat er in 2010 in de provincie Limburg bij negen gemeenten in totaal 

dertien saneringssituaties zijn vastgesteld, waarbij er kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten in de 

plaatsgebonden risicocontour gesitueerd waren (Programmabureau externe veiligheid Limburg, 2010). Het is 

daarom belangrijk dat gemeenten, provincies en tussengelegen instanties aangaande het plaatsgebonden risico 

en de lastige verantwoordingsplicht groepsrisico duidelijke afspraken maken.  

Uit onderzoek van het Verbeterprogramma Groepsrisico`s, met respondenten uit de RO en EV, bleek dat beide 

groepen vinden dat hun samenwerking beter kan. Zo vond 48 procent van de RO`ers en 74 procent van de 

EV`ers dat de samenwerking moest worden verbeterd (Verbeterprogramma Groepsrisico, 2013). Grote 

gemeenten, met een veelheid aan risicobronnen, krijgen op regelmatige basis te maken met initiatieven voor 

ruimtelijke plannen en hebben het afgelopen decennium voldoende kennis en ervaring opgebouwd om hiermee 

om te gaan. Relevanter is een onderzoek naar hoe de afstemming tussen enerzijds ruimtelijke ordening en 

anderzijds externe veiligheid is geregeld bij gemeenten met enkele risicobronnen. Dit zijn de kleinere tot 

middelgrote gemeenten, die zich kenmerken door een kleine, informelere organisatiestructuur, waar doorgaans 

de kennis en ervaring op het gebied van externe veiligheid ontbreekt. Door de aanwezigheid van enkele 

risicobronnen krijgen deze gemeenten ook te maken met EV in het planproces, maar zij hebben grotere moeite 

met het borgen van dit element (B. Kleijnen, persoonlijke communicatie, 15 maart, 2013).  De afstemming tussen 
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RO en EV verloopt dus nog verre van ideaal en dit probleem is al meerdere malen door onderzoekers onder de 

loep genomen (Neuvel, Scholten & Van den Brink, 2010; Rodenhuis, Neuvel & De Boer, 2012; Bottelberghs, 

2000; Sapountzaki et al., 2011; Basta, Neuvel, Zlatanova & Ale, 2006; Verlinde, 2009; Van Weelden, 2011). Uit 

eerdere onderzoeken komt naar voren dat beleids- en planningsprocessen niet goed genoeg zijn vormgegeven 

om milieukwaliteitseisen zoals externe veiligheid afdoende te waarborgen. Hier komt de wetenschappelijke 

relevantie van dit onderzoek om de hoek kijken. Het onderzoek heeft als doel een bijdrage te leveren aan kennis 

over de tekortkomingen in de ruimtelijke planprocessen van kleine tot middelgrote gemeenten met enkele 

risicobronnen en hoe ontwikkelde beleidsmethoden hieraan kunnen bijdragen.  

De wetenschappelijke relevantie gaat zelfs nog verder dan enkel deze kennislacune. Door het handelings-

probleem te koppelen aan een breder theoretisch kader kan de kennis die wordt gegenereerd op een hoger 

abstractieniveau worden geïnterpreteerd. Door de combinatie van de twee verschillende aspecten RO en EV 

onstaat de mogelijkheid meerdere theorieën in combinatie te gebruiken, zoals theorieën over beleidsvorming en 

padafhankelijkheid. Bovendien ontbreekt er op dit moment empirisch onderzoek naar het effect van de wijze van 

provinciaal en regionaal beleid op de manier waarop er op gemeentelijk niveau omgegaan wordt met externe 

veiligheid. Dit onderzoek haakt daar op in door verkennend na te gaan hoe EV tussen bestuurslagen is 

georganiseerd en welke doorwerking dit in de praktijk heeft op het gemeentelijk ruimtelijke planproces. Een 

succesvolle afronding van dit onderzoek levert derhalve een praktische bijdrage aan gemeenten met enkele 

risicobronnen binnen hun grenzen om beter om te gaan met externe veiligheid en ruimtelijke ordening. Het wordt 

duidelijk welke rol andere bestuurslagen spelen bij het maken van beleid in deze gemeenten. De koppeling aan 

de relevante theorieën maakt de opgedane inzichten op hoger abstractieniveau interpreteerbaar. 

Zoals duidelijk wordt in het theoretisch kader is er gekozen voor een pragmatische benadering van het 

handelingsprobleem. Dit probleem is niet direct te duiden aan de hand van de gekozen theorieën. Deze zijn 

verder uitgediept en toepasbaar gemaakt in samenhangende concepten. Zo kunnen de wetenschappelijke 

theorieёn aan de praktijk worden getoetst en vice versa. Deze toetsing van theorieën gebeurt niet aan de hand 

van hypotheses, aangezien dat niet past binnen het doel en projectkader van het onderzoek. De toetsing gebeurt 

op hoofdlijnen en is ondergeschikt aan de dienstbaarheid van de theoretische concepten voor de beantwoording 

van de onderzoeksvragen. Zo ontstaat enerzijds de mogelijkheid om vanuit wetenschappelijk perspectief na te 

denken over externe veiligheid en RO en anderzijds de mogelijkheid om de bruikbaarheid van de verschillende 

theorieёn te toetsen. Met dit onderzoek wordt onder andere de neo-institutionele theorie in een praktische mal 

gegoten om stroperigheid van instituties waarneembaar te maken en te verklaren aan de hand van concepten als 

padafhankelijkheid. Uiteindelijk beantwoordt dit onderzoek ook de vraag in hoeverre het nuttig en bruikbaar is om 

pragmatische concepten te ontwikkelen op basis van grotere theoretische fundamenten. Daarnaast is het vanuit 

wetenschappelijk perspectief interessant te bezien of theorieёn die voor socio-economische of commerciёle 

constructen zijn ontwikkeld ook gelden voor sociale, publieke instanties als gemeenten. De wetenschappelijke 

relevantie zit ook in de operationalisatie van de gebruikte concepten. De modellen uit bijlage 4, plus bijbehorend 

verklarend raamwerk, zijn ook te gebruiken voor toekomstige onderzoeken en kunnen, wanneer ze vaker worden 

gebruikt, warschijnlijk worden verbeterd. 

 

3.3. Vraagstelling 

De eerder geformuleerde doelstelling laat zich nu vertalen naar de volgende onderzoekshoofdvraag:  

Wat zijn de succes- en faalfactoren voor de borging(sinstrumenten) van de verantwoording groepsrisico 

bij middelgrote gemeenten en welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag? 

De hoofdvraag is niet in een keer te beantwoorden. Om meer sturing aan te brengen wordt de hoofdvraag 

onderverdeeld in vier deelvragen, met begeleidende of sturende subvragen.  

Hoe zijn ten aanzien van externe veiligheid de taken en verantwoordelijkheden verdeeld tussen de 

betrokken bestuurslagen? 

- Welke actoren zijn er betrokken bij de formulering van beleid aangaande externe veiligheid? 

- Welke EV-taken en verantwoordelijkheden vallen ten deel aan deze actoren? 

- Zijn de actoren op de hoogte van hun en andermans taken en verantwoordelijkheden?  

 

Welke criteria bepalen een goede borging van de VGR en in hoeverre schiet de huidige borging tekort? 
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- Wanneer kan er op basis van de theorie en literatuur worden gesproken over een goede borging van 

externe veiligheidsaspecten in het ruimtelijk planproces? 

- Stroken deze criteria met wat gemeenten zelf beschrijven als een succesvolle borging en hoe zijn 

eventuele discrepanties te verklaren? 

- Op welke wijze en in hoeverre is de verantwoording van het groepsrisico goed geborgd in de 

geselecteerde gemeenten? 

- Op welke wijze en in hoeverre worden deze criteria gunstig beinvloed wanneer externe veiligheid goed is 

geborgd in het planproces van gemeenten? 

 

Op welke wijze draagt de beleidsmethode kleine bouwplannen bij aan de betere borging van de 

verantwoording groepsrisico in het ruimtelijk planproces? 

- Wat zijn volgens kleine tot middelgrote gemeenten de succes- en faalfactoren van deze 

beleidsmethode? 

- Is deze of een vergelijkbare methode bruikbaar voor toepassing op provinciaal niveau? 

 

De beantwoording van deze vragen leidt uiteindelijk tot de beantwoording van de hoofdvraag en het behalen van 

de doelstelling. Op basis van de antwoorden kunnen aan het slot ook aanbevelingen worden gedaan aan de 

gemeenten in kwestie, maar ook aan kleine tot middelgrote gemeenten in het algemeen, als ook aan 

onderzoekers voor verdere bestudering van het onderwerp. 

 

3.4. Onderzoeksfilosofie 

De manier waarop de informatie zal worden verzameld om tot beantwoording van de onderzoeksvragen te 

komen, komt voort uit een breder perspectief. Dit kader wordt gevormd door de manier waarop de onderzoeker 

aankijkt tegen het vergaren van kennis ten behoeve van onderzoek en welk paradigma hierop van toepassing is 

(Saunders et al., 2011). Het paradigma vormt dus het „fundamentele wereldbeeld dat ten grondslag ligt aan het 

onderzoek‟ (p. 102). Dit beeld stuurt uiteindelijk op de methoden die zullen worden gebruikt, maar zet ook aan om 

na te denken over de overkoepelende filosofie die de onderzoeker aanhangt. Om de onderzoeksfilosofie van dit 

onderzoek te duiden is het belangrijk duidelijkheid te geven over de epistemologie (de verhouding tussen de 

onderzoeker en het onderzoeksobject) en de ontologie (over de aard van het onderzoeksobject).  

3.4.1. Ontologie 

De ontologie heeft betrekking op de aard van het onderzoeksobject en kan beschreven worden als de studie van 

wat er is. De keuze voor een specifieke ontologie behelst dus het doen van uitspraken over de metafysische staat 

van het onderzoeksobject (Smith, 2003). De keuze van een ontologische richting is voornamelijk een kwestie van 

smaak, een voorkeur van de onderzoeker (Monnikhof, 2006). Dit onderzoek gaat uit van het naturalisme. 

Hutcheon (2006) onderscheidt twee voorname aannames van het (evolutionair) naturalisme. Ten eerste zijn 

mensen een integraal, natuurlijk onderdeel van de materie van het universum. Hierdoor zijn al onze relaties en 

handelingen aan causaliteit onderhevig zijn, net als alle andere zaken in dit universum. Deze aanname 

rechtvaardigt het gebruik van wetenschappelijke onderzoeksmethoden naar de relaties tussen mensen en 

instituties. Ten tweede verschilt de mens wezenlijk van andere dieren doordat zij cultuur, taal en een kritisch 

bewustzijn heeft ontwikkeld. De mens heeft dus kennis, maar schept en waardeert deze dus ook. De drijvende 

gedachte achter deze naturalistische ontologie is dus dat menselijke handelingen en relaties causaliteit vertonen, 

daardoor onderzocht en geïnterpreteerd kunnen worden en dat deze interpretatie aan subjectiviteit onderhevig is, 

doordat kennis vanuit de mens zelf afkomstig is. 

3.4.2. Epistemologie 

De epistemologie is concreter dan de ontologie. Het heeft betrekking op de relatie tussen de onderzoeker en wat 

hij onderzoekt en moet uiteraard samenhangen met de gekozen ontologie. Er is een aanzienlijk aantal 

epistemologische stromingen te onderscheiden, die kunnen worden ingedeeld in een tweetal categorieën 

(Heylighen, 1993). Enerzijds zijn er de epistemologische stromingen die uitgaan van een objectieve werkelijkheid, 

onafhankelijk van de menselijke waarneming en anderzijds de stromingen die deze objectieve werkelijkheid juist 

ontkennen en stellen dat er zonder menselijke waarneming of sociale context geen werkelijkheid kan bestaan die 

onderzocht kan worden. De eerste categorie (uitgaande van een objectieve werkelijkheid) is moeilijk te rijmen met 

het naturalisme als ontologie. Het interpretivisme, behorend tot de tweede categorie, sluit beter aan. 
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Het is noodzakelijk om de verschillen te begrijpen tussen mensen in hun rol als sociale actoren. De 

personen zijn „acteurs die een rol spelen op het toneel van het menselijk leven‟. Zij spelen deze rol in 

overeenstemming met de betekenis die we aan deze rol toekennen. Sociale rollen van anderen worden 

geïnterpreteerd in overeenstemming met onze eigen meningen. (Saunders et al., 2011, p. 105) 

 

Deze stroming vormt de tegenhanger van het positivisme en komt voort uit de sociologie. Sociologen zijn van 

mening dat de mens en haar relaties met individuen en binnen netwerken een wezenlijk ander onderzoeksobject 

vormen dan de onderzoeksobjecten in de natuurwetenschappen. Menselijk gedrag en actornetwerken zijn 

volgens het interpretivisme, in tegenstelling tot mening van het positivisme, wel degelijk vatbaar voor 

wetenschappelijk onderzoek (Bryman, 2004).  

De gekozen ontologie en epistemologie sluiten goed bij elkaar aan en zijn bovendien coherent met de eerder 

geformuleerde doel- en vraagstelling, omdat in deze thesis onderzoek wordt gedaan naar succes- en faalfactoren 

van huidige instituties en instrumenten. Deze zijn niet in strikte wetmatigheden te vatten. Dit zou namelijk een 

aanzienlijk verlies van inzichtelijkheid betekenen in de complexiteit van organisaties, management en beleid- en 

besluitvormingsprocessen, waarbij menselijk handelen een centrale rol inneemt. Het is namelijk zo dat 

bijvoorbeeld gemeentelijke organisaties werken volgens bepaalde vastgelegde werkwijzen. Deze vastgelegde 

processen zijn eenvoudig te analyseren. Het is echter de vrijheid van het menselijk handelen die zorgt voor 

onverwachte on onbedoelde uitkomsten van de werkprocessen. Wanneer een werknemer ziek wordt, valt er een 

schakel weg uit het proces, een werknemer kan bepaalde zaken over het hoofd zien, bestuurlijke kaders 

veranderen; het naturalisme en interpretivisme bieden de ruimte in dit onderzoek deze zaken vatbaar te maken 

voor wetenschappelijk onderzoek. 

 

3.5. Onderzoeksopbouw 

In het volgende hoofdstuk wordt een bijpassend theoretisch kader opgesteld, aansluitend bij de doel- en 

vraagstelling en de ontologie en epistemologie. Het onderzoek krijgt zodoende de opbouw die van links naar 

rechts is weergegeven in onderstaand figuur. 

Vraagstelling Theorie over Analyse cases Conclusies en Aanbeveling 

Taken en 
verantwoordelijkheden 

 Relatie met literatuur Interpretatie resultaten in 
relatie tot theorie 

Criteria goede borging en 
stand van zaken 

Institutionele borging  „‟ 

   

Effectiviteit beleidsmethode Instrumentele borging  „‟ 

 

Figuur 13. Onderzoeksopbouw (eigen opbouw). 

Per onderzoeksvraag wordt dus de bijpassende theorie gekozen en gekeken welke cases en literatuur als input 

dienen voor de verdere beantwoording. De ervaringen van de literatuur- en casestudie worden vervolgens weer 

gebruikt voor de beantwoording van de hoofdvraag, het trekken van conclusies en het doen van aanbevelingen.  

Zoals gezegd volgt in het komende hoofdstuk het vervolg van het conceptuele deel van deze thesis in de vorm 

van het theoretisch kader. Dat kader wordt gebruikt om de antwoorden op de deelvragen op een hoger 

abstractieniveau te interpreteren en in een bredere discussie te plaatsen, gevolgd door de uitwerking van de te 

volgen onderzoeksmethodologie. 
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4. Theoretisch kader 

Het vorige hoofdstuk vormt een belangrijke schakel in deze thesis. Na een uitwerking van de doelstelling, gevolgd 

door de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie werd de vraagstelling geformuleerd; de essentie van 

het onderzoek. Nu ook de onderzoeksfilosofie helder is, kan in dit hoofdstuk het theoretisch kader worden 

gevormd. 

4.1. Inleiding  

De vraagstelling van dit afstudeeronderzoek heeft betrekking op meerdere onderwerpen. Zo richt het zich ten 

eerste op de organisatie en de planprocedure van middelgrote gemeenten en hoe verantwoording van het 

groepsrisico hierin is geregeld. Vervolgens wordt gekeken welke bijdrage een beleidsmethode hieraan kan 

leveren. Deze invalshoeken complementeren het projectkader, maar deze verscheidenheid vraagt tevens om 

meerdere theoretische perspectieven om voldoende relevant en verklarend te kunnen zijn.  

 

There is nothing as useful as a good theory. Theories are tools. But as we all know, tools are specific to 

purpose and intent, just as theories are specific to central questions and puzzles. You wouldn`t chop a 

tree down with a spoon, in the same way that you wouldn`t use population ecology to understand job 

satisfaction. (Suddaby, 2010, p. 14) 

 

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van de verantwoording van het groepsrisico schiet ogenschijnlijk tekort. Om 

hier een theoretisch gefundeerde verklaring voor de geven, moet er dus worden gekeken naar theorieën over de 

beleidsvorming en borging van maatregelen in organisaties. Kijkend naar de vraagstelling is er behoefte aan 

theorieën over instrumentele borging enerzijds en organisationele borging anderzijds. Dit brengt ons op het spoor 

van instrumententheorieën, transitie- en procesmanagement en institutionele en organisatietheorieën. 

 

4.2. Theorieёn over instrumentele borging 

4.2.1.  Instrumententheorie 

De derde deelvraag van dit onderzoek gaat in op de vraag in hoeverre een specifiek beleidsinstrument bijdraagt 

aan een betere borging van de verantwoording van het groepsrisico in het ro-proces, wat de voor- en nadelen 

hiervan zijn en of dit instrument mogelijk op grotere schaal dan de gemeente toepasbaar is. Voor de beoordeling 

van beleidsinstrumenten bestaan meerdere theorieën. 

Schonenberg (2011) onderscheidt drie voorname stromingen voor beleidsinstrumenten. Ten eerste de 

instrumententheorie van Klok, ten tweede de traditioneel-instrumentele benadering en tot slot de verfijnde-

instrumentele benadering. Voor dit onderzoek is gekozen voor de verfijnde-instrumentele benadering. Waar de 

theorie van Klok te veel redeneert vanuit gedragkeuzes van actoren, ziet de traditioneel-instrumentele theorie 

beleidsinstrumenten te veel als zuivere middelen om een doel te bereiken, waarbij de context niet mee wordt 

genomen. De verfijnde-instrumentele benadering combineert deze stromingen. Er wordt enerzijds rekening 

gehouden met de eigenschappen van het instrument zelf en daarnaast de eigenschappen van de organisatie 

waarbinnen het instrument wordt toegepast. Bagchus (1996) heeft de traditioneel-instrumentele theorie in dat 

kader op enkele punten verfijnd (vandaar: verfijnd-instrumentele theorie). Hij verklaart verder dat deze theorie 

uitgaat van de effectiviteit van het beleidsinstrument. Daarnaast is ook de passendheid een belangrijke maatstaf. 

Om uitspraken te kunnen doen over de geschiktheid van een specifiek beleidsinstrumentarium moet er dus een 

bepaalde fit zijn tussen het instrument zelf en de context. De uitspraken zijn vervolgens gebaseerd op de 

effectiviteit van het instrument en de contingentie, of samenhang/passendheid van het instrument met de 

contextuele situatie (Schonenberg, 2011). 

Contingenten voor effectiviteit  

Context Doelgroep 

Issue  Instrument 

 

Figuur 14. Verfijnde-instrumentele theorie (o.b.v. Schonenberg, 2011). 
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Bagchus (1996) veronderstelt dat er vier contingenten zijn die bepalen in hoeverre een instrument effectief kan 

zijn (zie figuur 14). Zo noemt hij de kenmerken van het beleidsinstrument, kenmerken van het beleidsissue, 

kenmerken van de context en de kenmerken van de doelgroep of organisatie. Wanneer de kenmerken van het 

beleidsissue, de context en de doelgroep een goede passendheid vertonen, heeft het instrument een grote kans 

op effectiviteit. Als dit echter niet het geval is, dient de verklaring gezocht te worden in de onderlinge afstemming 

van deze factoren. Het bepalen van de passendheid van contingenten is een kwalitatieve aangelegenheid. De 

precieze invulling van deze contingenten wordt duidelijker bij de behandeling van de specifieke cases. 

4.2.2. Valkuilen voor veiligheidstransities 

Maatschappelijke of bestuurskundige veranderingen komen niet eenvoudig tot stand. Het zorgdragen voor een 

goede borging van externe veiligheidsmaatstaven is zo`n verandering die een grootschalige omslag in de manier 

waarop we denken over veiligheid moet bewerkstelligen. Ruimtelijke en economische doelstellingen zullen 

voortaan moeten voldoen aan strengere randvoorwaarden. Hiervoor is een zogenoemde transitie in het 

veiligheidsdenken bij gemeenten noodzakelijk. In het eerste hoofdstuk is reeds beschreven dat er in Nederland 

sinds de vuurwerkramp sprake is van een snel veranderende mind-set ten aanzien van externe veiligheid. Ook de 

recente treinontsporing en de daaropvolgende gifwolk in Wetteren heeft gezorgd voor hernieuwde opleving van 

de aandacht voor een betere afweging van maatschappelijke belangen bij het faciliteren van activiteiten met 

gevaarlijke stoffen. Rotmans (2006) beschrijft dat er voor dit soort transities enkele valkuilen of faalfactoren 

bestaan.  

Een barrière die transitieprocessen vaak in de weg staat is een „backlash‟. Hiervan is sprake wanneer een nieuwe 

beleidskoers te vroeg of ondoordacht wordt ingezet. Hierdoor ontbreekt het benodigde maatschappelijke, 

ambtelijke en bestuurlijke draagvlak en kan een goede borging en inbedding niet plaatsvinden. Nieuwe 

veiligheidsmaatregelen of –beleidskoersen moeten dus niet ondoordacht worden ingevoerd, maar juist beheerst 

en beheerd worden, wanneer zij kansrijk lijken, kijkend naar het transitiedoel. 

De tweede valkuil bestaat uit „lock in‟ situaties. Deze situaties ontstaan wanneer het transitiedoel niet voldoende 

kan worden behaald. Er is dan bijvoorbeeld sprake van een stapsgewijze omzetting van beleid, of invoering van 

een nieuwe beleidskoers. De eerste stap richting vernieuwing raakt in dit geval dermate ingebed dat het verdere 

innovatie blokkeert. Het risico op „lock in‟ situaties doet zich dus voornamelijk voor wanneer tijdelijke of voorlopige 

opties breed worden ingevoerd, zonder voldoende vervolgstappen die een te verre inbedding tegengaan en het 

transitiedoel dichterbij brengen.  

Vervolgens is er de derde barrière voor transitieprocessen en deze wordt gevormd door korte-termijn denken. De 

maatschappelijke en bestuurlijke complexiteit rondom externe veiligheid zorgt ervoor dat een goede en effectieve 

borging van externe veiligheid met onzekerheid omgeven is. Hierdoor kan er niet zonder gedegen overleg tussen 

betrokken partijen een geschikte oplossing worden geformuleerd. Desondanks worden nog veel van dit soort 

complexe problemen met een projectbenadering aangepakt, terwijl er juist meer gefocust moet worden op de 

inhoud, het proces en integralere oplossingen, ontwerpend van aard (Rotmans, 2006; Rotmans & Loorbach, 

2009).  

Een falende ondervanging van deze valkuilen kan zorgen voor een falende borging van externe veiligheidsdoelen 

en de verantwoording van het groepsrisico in het bijzonder. Wanneer we op zoek gaan naar verklaringen voor de 

beperkte integratie van de verantwoording van het groepsrisico in het ruimtelijk ordeningsproces bij kleine tot 

middelgrote gemeenten, is het raadzaam deze valkuilen in ogenschouw te nemen. In figuur 15 hieronder zijn de 

barrières daarom nader geïndiceerd. 

Valkuilen Indicatoren 

Backlash - Ad hoc invoering 

- Ondoordacht, onvolledig beleid 

- Geen anticipatie op ongewenste effecten 

- Weinig tijd en ruimte om te leren 

- Geen alternatieve opties opengehouden 
Lock in - Onvolledig instrument breed ingebed 

- Gebruik huidig instrument blokkeert innovatie 

- Ten tijde van invoering huidig instrument geen oog voor vervolg  
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Korte-termijn denken - Onvolledige afstemming actoren over zwaarte van probleem 

- Project- i.p.v. procesgerichte benadering 

- Ontbreken langere termijn visie 

- Kosten-baten analyse als leidend instrument 

 

Figuur 15. Operationalisatie barrières (o.b.v. Rotmans, 2006). 

Deze barrières hebben betrekking op het falen van concrete instrumenten die de externe veiligheid moeten 

borgen in het planproces. In dit onderzoek kan daarbij gedacht worden aan het verkeerd gebruiken van 

signaleringskaarten. Het speuren naar instrumentele barrières voor de externe veiligheidstransitie kan op zichzelf 

niet verklarend genoeg zijn voor de beperkte integratie van de verantwoordingsplicht groepsrisico in het 

gemeentelijk ro-proces. Naast deze transitiebarrières die zich voornamelijk richten op instrumenten zijn er ook 

abstractere concepten die een rol spelen. De sociale netwerkcontext van instituties, institutionele verandering of 

juist de blokkering hiervan is hier een voorbeeld van en bij uitstek het domein van institutionele theorieën.  

Recente publicaties over transitie economie, economische geschiedenis en economische ontwikkeling hebben 

aangetoond hoe belangrijk en complex institutionele verandering is. Er bestaat in de literatuur echter geen 

consensus over hoe instituties en institutionele verandering kunnen worden geduid. Dit maakt empirische studie 

naar dit soort verschijnselen lastig en vraagt om een verder begrip van de verscheidenheid aan theorieën 

(Kingston & Caballero, 2009). De komende paragraaf vormt een overzicht van de voornaamste theoretische 

stromingen over dergelijke organisationele vraagstukken, op basis van de neo-institutionele theorie, 

padafhankelijkheid en inzichten over borging. 

 

4.3. Theorieën over organisationele borging 

4.3.1.  Neo-institutionele theorie 

Noorderhaven (1997) legt uit dat dit institutionalisme een onderdeel vormt van de bredere organisatietheorie. 

Wanneer een organisatie het onderwerp van theorievorming wordt, bestaat er een veelvoud aan mogelijke 

perspectieven om naar de organisatie te kijken. Hierbij zijn vele afwegingen en afbakeningen mogelijk, afhankelijk 

van de keuze voor het individu of een groep binnen een organisatie, de organisatie zelf of zelfs 

organisatienetwerken als object van studie. Vervolgens kan er dan nog worden gekozen voor een benadering 

vanuit de sociologie, economie, antropologie of psychologie.   

De opkomst en populariteit van dit theoretisch perspectief is relatief recent. Het spreekwoordelijke startschot voor 

deze popularisering wordt gevormd door het artikel van Meyer en Rowan uit 1977, „Institutionalized organizations: 

formal structure as myth and ceremony‟ (Noorderhaven, 1997; Tolbert & Zucker, 1996), en zoals zovele theorieën 

is ook de neo-institutionele theorie ontstaan als reactie/kritiek op eerdere overheersende theorieën. Specifieker 

vormt de neo-institutionele theorie een reactie op klassieke economische theorieën. Deze theorieën gingen uit 

van het bestaan van een perfecte markt. Hier zou de partij die de meeste waarde hecht aan een goed of product 

het ook verwerven. Een optimale prijs zou tot stand komen via het bekende vraag-en-aanbodwerk van Adam 

Smith onder concurrentie van voldoende vragers en aanbieders (Enneman, 2007). Deze benadering kent volgens 

de neo-institutionele benadering enkele tekortkomingen. Zo gaat de klassieke economische theorie ervan uit dat 

markten perfect kunnen werken. Hierdoor ontstaan er geen negatieve externe effecten en zijn instituties niet 

noodzakelijk. Er bestaan echter weldegelijk externe effecten en hierdoor noodzakelijke instituties, die ingrijpen in 

het functioneren van de markt (Lai, 2005).  

Nu rijst de vraag wat een institutie precies is. Zoals reeds beschreven bestaat hier in de literatuur geen eenduidig 

antwoord op. Noorderhaven (1997) definieert het begrip „institutie‟ als volgt: “een gestandaardiseerde interactie-

episode, ondersteund door routinematige, zichzelf reproducerende procedures, en doordrenkt van een positieve 

normatieve waarde” (p. 239). Een gestandaardiseerde interactie-episode kan worden uitgelegd als een bepaalde 

tijdsperiode, waarin gedrag binnen een organisatie ten opzichte van mensen onderling, maar ook van mensen ten 

opzichte van de aanpak van projecten als standaard wordt beschouwd. Hoewel dit een omslachtige omschrijving 

is, is de kern helder. Hierbij staat centraal dat er orde ontstaat vanuit chaos. Bepaalde patronen binnen een 

organisatie worden stabieler. Hierdoor ontstaan er verwachtingen ten aanzien van deze patronen. Deze 

verwachtingen zijn in het begin onzeker, maar na verloop van tijd worden de patronen een vanzelfsprekendheid. 

Lai (2005) beschrijft instituties aanzienlijk beknopter als shared mental constructs (p. 9). North (1990) is 

daarentegen weer uitgebreider, en legt de focus meer bij het sociale en communicatieve aspect van organisaties. 

Hij verklaart dat instituties de spelregels zijn binnen een organisatie, of, formeler uitgedrukt, de door mensen 
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opgestelde randvoorwaarden die het alledaagse leven vormgeven. Hier horen formele regels bij, zoals wetten, 

procedures en gedragscodes, maar ook informele regels zoals gewoonten en conventies.  

Zucker (1987) vult deze definities aan met de vermelding dat een institutie bestaat uit enerzijds een sociaal 

construct in de vorm van een regel of organisationeel patroon (de externe component) dat anderzijds in enige 

mate in formele structuren is ingebed (de objectieve component).  

Zo veelzijdig als de definities zijn, evenzo veelzijdig zijn de variaties in uitwerkingen van de institutionele 

theorieën. Echter, in de kern vertonen ze enkele overeenkomende kernelementen als kritiek op de klassieke 

economen. Hierbij kan gedacht worden aan de belemmerende werking van transactiekosten, beperkte rationaliteit 

bij het maken van keuzes, maar ook het feit dat instituties, eenmaal ingebed, moeilijk te veranderen zijn; de 

zogenoemde padafhankelijkheid. Waarom en onder welke invloeden veranderen instituties niet, of juist wel? Dat 

is in essentie de vraag waar theorieën van institutionalisme zich mee bezig houden.  

4.3.2. Padafhankelijkheid 

Padafhankelijkheid is volgens Alexander (2001) het toonaangevende concept om de stroperigheid van instituties 

te verklaren. Wanneer achterhaald kan worden of de houding van kleine en middelgrote gemeenten ten aanzien 

van externe veiligheid en de verantwoording van het groepsrisico aan padafhankelijkheid onderhevig is, is het 

mogelijk uitspraken te doen over de redenen van de beperkte borging in het ro-proces. Deze paragraaf geeft een 

verdiepende uitwerking van het concept padafhankelijkheid. Alvorens dieper in te gaan op dit concept, is het 

raadzaam hier een heldere definitie van te formuleren. Pierson qoute Levi die de volgende definitie aanhangt, die 

de kern van het begrip aardig weergeeft (Pierson, 2000). 

 

Path dependence has to mean, if it is to mean anything, that once a country or region has started down a 

track, the costs of reversal are very high. There will be other choice points, but the entrenchments of 

certain institutional arrangements obstruct an easy reversal of the initial choice. (Levi: in Pierson, 2000, 

p. 252) 

 

Kay (2005) voegt hieraan toe dat padafhankelijkheid geen afzonderlijke theorie vormt, maar onderdeel uitmaakt 

van de overkoepelende (neo-)institutionele theorie. Het vaststellen van organisationele padafhankelijkheid is een 

open en empirische opgave die de onderzoeker ten deel valt. Enkel de vaststelling van een gebrek aan 

verandering is niet voldoende om een institutie als padafhankelijk te bestempelen. Hiervoor dient het concept dus 

nader uitgediept te worden.  

Aanvankelijk werd padafhankelijkheid enkel gebruikt op technologisch gebied. Pierson heeft gepleit voor bredere 

toepassing in onder andere de sociologische en beleidswetenschappen. Padafhankelijke processen kenmerken 

zich door het feit dat ze zichzelf versterken naarmate de tijd verstrijkt. Wanneer er wordt gekozen voor een 

bepaalde beleidskoers, lokt dit verdere stappen in die richting in de toekomst uit. De kosten om om van koers te 

veranderen, nemen hierdoor alleen maar toe, omdat er in de loop der tijd instituties, kennis, expertise, netwerken 

en routines zijn ontwikkeld. Hierdoor nemen de voordelen van de gekozen koers toe en worden mogelijke andere 

keuzes geblokkeerd. Op die manier vormt padafhankelijkheid een barrière voor beleidskoerswijziging (Kay, 2005; 

Pierson 2000).  

Alexander (2001) voegt hier aan toe dat instituties, of ze nu betrekking hebben op technologisch, economisch, 

sociaal of politiek vlak, kosten- en batenpatronen genereren. Deze patronen maken het actoren gemakkelijk de 

status quo in stand te houden, hoewel een alternatief op langere termijn hogere meeropbrengsten kan hebben. 

Actoren houden de huidige instituties in stand, omdat er op korte termijn te veel kosten zijn om de lange-

termijnveranderingen te bewerkstelligen. Hoe langer deze afwegingen gemaakt blijven worden, des te hoger 

worden de kosten en des te onaantrekkelijker wordt het alternatief.  

In het verlengde hiervan focust ook Pierson zich op het principe van toenemende meeropbrengsten (increasing 

returns). Hiermee doelt hij op het verschijnsel dat een gekozen beleidskoers gaandeweg meer oplevert en het 

dus onaantrekkelijker wordt van pad te veranderen (Francke, 2010). Processen van toenemende 

meeropbrengsten kenmerken zich door enkele eigenschappen, en bieden een mogelijke verklaring waarom 

bijvoorbeeld gemeenten niet van beleid wensen te veranderen. Deze processen kenmerken zich door 

inflexibiliteit, onvoorspelbaarheid, non-ergodiciteit (ook kleine gebeurtenissen hebben effecten op de uitkomst van 

beleid) en potentiële inefficiëntie (Arthur, 1989). Struyven (2006) concretiseert de kenmerken padafhankelijke 

processen verder. 
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Padafhankelijke processen 

- Kleine gebeurtenissen in het begin van een sequentie kunnen grote gevolgen hebben voor latere 
gebeurtenissen. 

- Een nieuw pad ontstaat vanuit een kritisch breukvlak (critical juncture), vaak onder invloed van 

exogene factoren. 

- De veranderingen tijdens het pas die daarop volgen zijn begrensde veranderingen (bounded 

change). 

- De kans op volgende stappen langs hetzelfde pad nemen toe naarmate het pad vordert. Dit is het 

proces van increasing returns.   

 

Figuur 16. Kenmerken van padafhankelijke processen (Struyven, 2006, p. 33). 

De bovenstaande opvattingen over de kenmerken van padafhankelijke beleidsprocessen vertonen een 

aanzienlijke overlap. Wanneer we deze benaderingen samenvatten, komen er vier voornaamste indicatoren voor 

padafhankelijkheid naar voren. Ten eerste moet er sprake zijn van hoge startkosten. Dit houdt in dat stakeholders 

in het verleden veel tijd, geld en energie in een bepaald instrument of beleidskoers hebben gestoken. Hierdoor 

zijn de relatieve kosten voor het kiezen van een nieuw instrument of beleidsarrangement hoog. Op de tweede 

plaats zijn instituties padafhankelijk wanneer er zogenoemde leereffecten optreden. Instituties raken ingebed en 

actoren raken gewend aan het gebruik ervan. Dit zorgt ervoor dat er cumulatie van kennis en ervaring met het 

beleid optreedt en heeft een grotere efficiëntie en hogere opbrengst tot gevolg. De derde indicator is het 

coördinatie-effect. Hier is sprake van wanneer bijvoorbeeld gemeenten in dezelfde regio een zelfde beleid 

hanteren, al dan niet gecoördineerd op regionaal of provinciaal niveau. Wanneer de coördinerende instantie geen 

noodzaak ziet aan te dringen op verdere beleidsontwikkeling, zal dit ook niet door de ondergeschikte instanties 

gedaan worden. Hier staat tegenover dat een specifiek thematische of initiatiefrijke coördinatie kan leiden tot een 

goede beleidsontwikkeling. De vierde indicator voor padafhankelijkheid zijn adaptieve verwachtingen. De 

verwachting bij actoren dat een bepaald instrument of beleid gebruikt zal worden sterkt de motivatie dat 

instrument te (blijven) gebruiken (Francke, 2010; Struyven, 2006).  

Deze indicatoren zijn geoperationaliseerd in figuur 17 hieronder. Deze operationalisatie helpt bij het verklaren 

waarom de verantwoording van het groepsrisico in bepaalde gemeenten niet afdoende geborgd is. De 

instrumentalisering van de indicatoren uit de theorie helpen bij het vergaren van de benodigde informatie, 

waarover in het volgende hoofdstuk over de methodologie meer zal volgen. Aan de linkerkant staan de 

indicatoren genoemd en rechts de operationalisatie. Deze indicatortabellen zijn tevens handig voor het opstellen 

van interviewguides in een later stadium van het onderzoek. 

Indicator Operationalisatie 

Hoge startkosten - Investeringen (tijd, geld) in huidig beleid/instrumentarium 

- Beleidswijziging kent hoge kosten (tijd, geld) 

- Efficiëntieverlies door wijziging 

- Intern te weinig kennis voor beleidswijziging/-evolutie 

- Noodzaak voor wijziging niet gepercipieerd 

Leereffecten - Interne kennis en kunde met huidig beleid/instrumentarium  

- Gebrek aan best practices met nieuwe beleid 

- Mate van inbedding huidige beleid/instrumentarium 

- Beoogde implementatiemoeilijkheden nieuw beleid 

Coördinatie-effecten - Mate van „volggedrag‟ buurgemeenten 

- Rol coördinerende instantie(s) 

Adaptieve verwachtingen - Positieve verwachting intern t.a.v. huidig beleid 

- Negatieve verwachting intern t.a.v. nieuw beleid 

- Verwachting onzekerheid te scheppen door nieuw beleid 

 

Figuur 17. Operationalisatie padafhankelijke organisatie (o.b.v. Francke, 2010; Struyven, 2006). 

Nu er een verklarend raamwerk is opgesteld voor de stroperigheid ten aanzien van beleidsontwikkeling is het tijd 

om een vergelijkbaar kader op te stellen waarmee duidelijk wordt hoe deze padafhankelijkheid doorbroken kan 
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worden. In dit onderzoek zal dat kader behulpzaam zijn bij de beantwoording van de vraag in hoeverre een 

nieuwe beleidsmethode voet aan de grond kan krijgen en kan zorgen voor een betere borging van externe 

veiligheidsaspecten in het ro-proces. 

Alexander (2001) stelt dat instituties binnen een organisatie enkel veranderen wanneer ze onderhevig zijn aan 

invloeden van buitenaf, zogenoemde exogene schokken. Greif en Laitin (2004) voegen hieraan toe dat ook 

endogene effecten padafhankelijke processen kunnen doen wankelen. Het moment waarop een padafhankelijke 

institutie vervolgens verandert, beschrijft Struyven (2006) als een critical juncture. Een organisatie gaat 

vervolgens verder op een nieuw pad. Ebbinghaus (2005) geeft drie manieren waarop dit kan gebeuren.  

Op de eerste plaats kan er padstabilisatie optreden. Bij deze padstabilisatie vindt er een marginale wijziging van 

het voorgaande beleid plaats. Enkel de negatieve effecten worden aangepakt en het nieuwe pad kan worden 

beschouwd als window dressing. De onderliggende aannames van het vorige instrumentarium blijven namelijk 

gehandhaafd en het is volgens Ebbinghaus een empirische aangelegenheid te bepalen of de padafhankelijkheid 

van de organisatie daadwerkelijk genoeg doorbroken is om het nieuwe pad als gestabiliseerd te mogen 

aanmerken. Ten tweede kan er sprake zijn van path departure, ofwel vertrek op een nieuw pad. Een deel van de 

bestaande instituties wordt vernieuwd. Dit kan zijn in de vorm van incrementele stappen die op lange termijn 

zorgen voor een heroriëntatie, of door de toevoeging van beleidsoriëntaties met divergerende doelen. De derde 

optie is switching, waarbij een radicale transformatie intentioneel zorgt voor een totale doorbraak en ruimte schept 

voor een nieuwe beleidskoers of instrumentarium.  

Deze indicatoren voor institutionele wijziging zijn hieronder nader geoperationaliseerd in figuur 18. Aan de 

linkerkant zijn de indicatoren van de doorbreking van padafhankelijkheid weergegeven, met aan de rechterzijde 

de waarneembare, of meetbare eenheden. 

Indicator Operationalisatie 

Exogene schokken - Toename aantal ev-incidenten 

- Toename aantal risicobronnen binnen gemeente 

- Aandacht op hoger bestuursniveau voor ev-vraagstukken 

- Aandacht in media voor ev-vraagstukken 

Endogene schokken - Individu binnen organisatie betwijfelt institutie 

- Beleid gepercipieerd als onvolledig 

- Institutie versterkt zichzelf niet meer 

Padstabilisatie - Marginale beleidswijziging 

- Enkel ex-post maatregelen 

- Vorig beleid blijft grotendeels gehandhaafd 

Path departure - Incrementele wijziging met lange-termijndoel 

- Institutie verandert van doel 

- Nieuwe alternatieven worden naast huidige optie ingevoerd 

Path switching - Duidelijke interventie op bestaand beleidsarrangement 

- Vervanging door geheel nieuw beleid 

- Sprake van intentionaliteit  

 

Figuur 18. Operationalisatie doorbreking padafhankelijkheid (o.b.v. Alexander, 2001; Ebbinghaus 2005). 

De operationalisering van de indicatoren voor het doorbreken van padafhankelijke instituties binnen organisaties 

helpt verderop bij het verkrijgen van de benodigde data. Deze data moet bijdragen aan het verklaren op welke 

wijze nieuwe beleidsalternatieven kunnen aarden in een organisatie of waarom dit juist niet lijkt te slagen. 

4.3.3. Borging 

De voorgaande paragrafen hebben een raamwerk gegeven, waarmee kan worden onderzocht om welke redenen 

en in welke mate borging van externe veiligheidsaspecten in het ro-proces heeft plaatsgevonden. Dit is echter 

niet voldoende. Het is hiernaast namelijk noodzakelijk te weten te komen wat er wordt verstaan onder borging en 

wanneer er gesproken kan worden over succesvolle, dan wel falende borging van externe veiligheidsaspecten in 

het gemeentelijke ruimtelijk planproces. 
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In de voorgaande hoofdstukken is het evident geworden dat de manier waarop kleine tot middelgrote gemeenten 

omgaan met externe veiligheid aan verandering toe is. Nieuwe beleidsvormen moeten worden geïmplementeerd 

om ev-aspecten op een goede wijze te borgen in het ro-proces. Op de eerste plaats is een heldere 

begripsbepaling nodig. Verandering is in dit onderzoek een overkoepelend begrip. Deze veranderingen in de 

gemeentelijke benadering van ruimtelijke projecten kunnen worden bereikt door te innoveren, open te staan voor 

scholingen en te leren van best practices (Barendse, 2008). De implementatie van deze veranderingen kan 

volgens Grol en Wensing (2001) worden bezien als de plan- en procesmatige invoering van vernieuwingen en 

veranderingen van bewezen waarde. Dit heeft als doel deze vernieuwingen en veranderingen een structurele 

plaats te geven in het handelen en functioneren van een organisatie. Barendse (2008) omschrijft het borgen als 

het op definitieve wijze implementeren van deze vernieuwingen en veranderingen en het zorgen dat ze op lange 

termijn behouden blijven. Deze overstap is echter niet gemakkelijk (Kotter, 1995), aangezien de borging aan 

enkele voorwaarden, de succesfactoren, moet voldoen om het doel te kunnen bereiken. 

Langley, Nolan en Nolan (1992) hebben een overzichtelijk model ontwikkeld voor het borgen van veranderingen. 

Het model bestaat uit drie vragen die dienen te worden beantwoord en vervolgens een PDSA-cyclus, zoals 

weergegeven in figuur 19. De eerste vraag (wat willen we bereiken?) geeft het doel van de verandering. De 

tweede (hoe meten we dat een verandering een verbetering is?) gaat over het goed monitoren van voortgang en 

het operationaliseren van indicatoren die verbeterd moeten worden. De derde vraag (wat kunnen we doen om 

verbetering te bereiken?) ziet op het analyseren van mogelijke verbeterpaden en het afwegen van alternatieven. 

De cyclus schrijft uiteindelijk voor dat een organisatie moet leren van de gepoogde veranderingen, 

vernieuwingsinitiatieven kan bijstellen en zodoende kennis met nieuwe instituties kan opdoen (Berwick, 1996).  

In onderstaande figuur is de rol en het belang van goede borging grafisch weergegeven. In de literatuur worden 

globaal twee vormen van borging onderscheiden. Enerzijds is er het borgen als eindpunt en aan de andere kant 

het dynamisch borgen (Barendse, 2008). Wanneer borgen het eindpunt is van een veranderingsproces, is 

borging een succes als de verandering van de organisatie een verbeterde werkwijze heeft opgeleverd en deze 

werkwijze ook toegepast blijft worden. Er wordt dan stapsgewijs toegewerkt naar de gewenste situatie, door 

verbeteringen te consolideren, vervolgens nieuwe veranderingen te proberen voordat de benadering wordt 

geïnstitutionaliseerd. Dynamische borging focust meer op het leren als collectief proces. Hoe een organisatie 

omgaat met een innovatiepoging is niet in te schatten op basis van de inhoud van de innovatie. Wanneer er een 

verbetering wordt waargenomen tijdens de implementatie kan deze al worden geborgd tijdens de 

innovatieontwikkeling (Schouten, 2004). Het is hier dus geen eindfase, maar een dynamisch deel van het traject. 

 
Figuur 19. De PDSA-cyclus uit het Nolan-model (o.b.v. Langley, Nolan en Nolan, 1992). 

Hoewel dit onderscheid in eerste instantie een spreekwoordelijke papieren tijger lijkt te zijn, is het ten behoeve 

van een juiste context interessant om na te gaan op welke wijze gemeenten omgaan met nieuwe instrumenten en 

beleidsmethoden. Belangrijker in het kader van dit onderzoek is te achterhalen wat er op theoretisch niveau wordt 

verstaan onder goede borging. Hiervoor worden enkele succesfactoren geformuleerd. Deze succesfactoren zijn 

gebaseerd op het borgen van een goede procesgang. De aanname is dat een goed proces leidt tot een goed 

resultaat, namelijk de succesvolle borging van externe veiligheid in het ruimtelijk planproces. Wanneer een 

organisatie de volgende succesfactoren meeneemt in haar verbetertraject, zal het behalen van het beoogde 

resultaat waarschijnlijker zijn. 
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Onderstaande figuur 20 geeft enkele meetbare succesfactoren voor een goed borgingsproces. De eerste factor is 

de aanwezigheid van een of meerdere kartrekkers. Binnen de organisatie moet deze sleutelpersoon het initiatief 

nemen. Dit gebeurt wanneer er een aanzienlijke mate van sence of urgency wordt ervaren door deze keyplayer 

omtrent het onderwerp. Voor dit onderzoek betekent dit dat er binnen de betreffende gemeente een medewerker 

of bestuurder moet zijn die regelmatig met ruimtelijke initiatieven te maken krijgt en bovendien weet dat er externe 

veiligheidsrisico`s spelen, maar niet weet hoe hiermee dient te worden omgegaan. Deze personen zijn in staat de 

ernst van het gebrek aan afstemming waar te nemen. Hierdoor vormen zij een goede keyplayer binnen hun 

organisatie, die de eerste stap in het veranderproces in gang kan zetten. 

De volgende factor is de steun en betrokkenheid van leidinggevenden. Wanneer een kartrekker de urgentie van 

betere afstemming tussen ruimtelijke ordening en externe veiligheid opmerkt, kan hij of zij dit proces niet 

zelfstandig initiëren en tot een goed einde brengen. Hiervoor is interdepartementele afstemming nodig, 

coördinatie op hoger niveau dan de werkvloer. Wanneer bestuurders de probleemperceptie delen, zijn zij sneller 

geneigd verbeteringsinitiatieven te steunen en te faciliteren. 

 

Figuur 20. Succesfactoren borging (Barendse, 2008).  

Een andere succesfactor is de interne afstemming. De onvolledige afstemming van RO en EV is geen issue dat 

eenzijdig kan worden opgelost. Er zullen dus duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over hoe er binnen de 

organisatie wordt omgegaan met ruimtelijke plannen en wie er in dit traject verantwoordelijk is voor het 

waarborgen van de externe veiligheidsaspecten. De juiste mensen moeten dus op de juiste plaats worden gezet 

en deze mensen moeten bereid zijn nieuwe inzichten tot zich te nemen en te leren van experts en specialisten. 

Uiteraard is het hierbij belangrijk dat de organisatie veranderingsgezind is en betrokkenen elkaar onderling 

enthousiasmeren. 

Er moet met andere woorden sprake zijn van een open organisatiecultuur en –structuur. Leidinggevenden 

moeten een participatieve houding tonen en hierbij niet te zeer vasthouden aan de hiërarchische opbouw van de 

organisatie. Het is hierbij behulpzaam wanneer er vooraf duidelijkheid bestaat over wat het einddoel van de 

verandering is en volgens welke koers gepoogd wordt dit doel te bereiken. Daarnaast is het een vereiste dat er 

voldoende mankracht, geld en tijd beschikbaar is om de veranderingsvoorstellen tot een succes te brengen. 
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5. Methodologie  

Het vorige hoofdstuk vormt het theoretisch kader van dit onderzoek. Voor de verschillende deelvragen zijn 

verklarende perspectieven gekozen, uitgewerkt en geoperationaliseerd. Aan de hand hiervan zal de relevante 

data worden verzameld en geïnterpreteerd. De precieze manier waarop dit zal gebeuren wordt in dit 

methodologische hoofdstuk uit de doeken gedaan. 

5.1. Onderzoeksstrategie 

Iedere gemeente is verschillend. Zo verschilt ook de manier waarop er met specifieke beleidsthema`s wordt 

omgegaan per individuele gemeente. Om erachter te komen waar kleine tot middelgrote gemeenten problemen 

ervaren met de integratie van ev-aspecten in het ro-proces, moet er derhalve gekeken worden naar meerdere 

gemeenten die problemen ervaren met deze integratie. 

Hiervoor bestaan verscheidene methoden. Saunders (et al., 2011) geven aan dat er een globale tweedeling aan 

te brengen is in manieren van onderzoek doen. Enerzijds plaatsen zij het kwalitiatieve onderzoek, anderzijds het 

kwantitatieve onderzoek. De aard van de doel- en vraagstelling van dit onderzoek leent zich aanzienlijk beter voor 

kwalitatief onderzoek. De focus ligt bij beleidsprocessen, onderlinge verhoudingen, keuzemotieven en ervaringen 

met beleidsinstrumenten. Dit zijn objecten die moeilijk in getallen te vangen zijn en waarbij bovendien een 

belangrijke rol is weggelegd voor contextuele invloeden. Saunders stelt dat kwalitatief onderzoek dan de voorkeur 

heeft. 

Voor deze kwalitatieve benadering zijn meerdere onderzoeksmethoden mogelijk. Creswell (2007) onderscheidt 

een vijftal populaire van deze methoden: narratief onderzoek, fenomenologie, grounded theory, ethnografie en de 

case-study. Voor deze thesis valt de keuze op een casusonderzoek. 

 

5.2. Case study 

De case study is het onderzoeksdesign voor dit praktijkgerichte planologisch onderzoek. Het is belangrijk een 

goed begrip te hebben van wat een case study is. Yin (1989) definieert het als volgt: 

 

A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life 

context when the boundaries between the phenomenon and context are not clearly evident and in which 

multiple sources of evidence are used. (Yin, 1989, p. 23) 

 

Wanneer deze definitie wordt beschouwd vanuit de doel- en vraagstelling, is het duidelijk waarom dit 

onderzoeksontwerp het meest toepasselijk is. Een case study kenmerkt zich door enkele eigenschappen. Zo 

bestaat het uit een klein aantal onderzoekseenheden. Dit zijn meestal personen of groepen die met elkaar 

samenwerken. De case study leent zich voor diepgaand onderzoek, in tegenstelling tot breedte onderzoek. De 

onderzoekseenheden worden bepaald op basis van een strategische steekproef. De onderzoeker richt zich op 

een diepgaande beschrijving van stabiliteit of verandering van tal van variabelen in hun natuurlijke context en kan 

daardoor op het spoor komen van zogenoemde verklaringen van processen. Hiervoor is het gebruik van diverse 

databronnen wenselijk om triangulatie mogelijk te maken (Swanborn, 1996; Verschuren & Doorewaard, 2007).  

Case study-onderzoek biedt dus de mogelijkheid gemeentelijke organisaties in hun normale omstandigheden te 

analyseren en te achterhalen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en in hoeverre de contextuele invloeden 

hierbij van belang zijn geweest. Er bestaan echter meerdere varianten van case studies. Verschuren en 

Doorewaard (2007) onderscheiden enerzijds de enkelvoudige case study en anderzijds de vergelijkende case 

study. Bij de enkelvoudige case study staat één onderzoekseenheid centraal, die uitvoerig wordt bestudeerd, 

waarbij een hoge mate van triangulatie toeval moet uitsluiten. De vergelijkende case study kent twee voorname 

subvarianten. Ten eerste is er de hiërarchische methode, waarbij enkele afzonderlijke cases eerst onafhankelijk 

van elkaar worden uitgediept en vervolgens met elkaar worden vergeleken. Ten tweede is er de sequentiële 

methode, waarbij één case wordt uitgediept en op basis van de ervaringen en inzichten hiervan selecteert de 

onderzoeker een volgende case, enzovoorts. Dit onderzoek kiest voor de vergelijkende case study volgens de 

hiërarchische methode. Deze methode staat uiteindelijk toe dat er op hoger abstractieniveau uitspraken kunnen 

worden gedaan over hoe middelgrote gemeenten omgaan met ev-aspecten in relatie tot hun ro-proces en in 

hoeverre de gebruikte instrumenten bijdragen aan de borging hiervan. Hiervoor dient eerst een case-selectie 

plaats te vinden. 
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5.2.1. De case-selectie 

Om ook op hoger abstractieniveau en in relatie met het theoretisch kader conclusies te trekken over de 

gemeentelijke borging van de verantwoording van het groepsrisico en externe veiligheid in het algemeen is het 

belangrijk gemeenten te selecteren die aansluiten bij dit onderzoeksdoel. De conclusies moeten uiteindelijk in 

enige mate generaliseerbaar zijn. Het aantal variabelen buiten de onderzoeksscope dient om die reden zo 

beperkt mogelijk te blijven, waardoor de voorkeur ligt bij een case-selectie van gemeenten binnen dezelfde 

provincie en met ongeveer dezelfde bestuurlijke omvang. De gemeenten moeten uiteraard op regelmatige basis 

te maken krijgen met de verantwoordingsplicht of ruimtelijke plannen waarbij ev-aspecten een rol spelen. Hierbij 

valt dus te denken aan Bevi-inrichtingen, vervoersroutes voor gevaarlijke stoffen via rijks- of spoorwegen of 

transporten via buisleidingen. Daarnaast is het wenselijk dat de geselecteerde gemeenten organisatorische of 

instrumentele borgingsproblemen ervaren. Deze selectiecriteria staan weergegeven in figuur 21 hieronder. 

Selectiecriteria 

- Gelegen in dezelfde provincie 

- Vergelijkbare bestuurlijke grootte 

- Variatie aan relevante risicobronnen 

- Organisatorische/instrumentele borgingsuitdagingen 

 

Figuur 21. Selectiecriteria case study. 

De keuze voor een case-selectie binnen één provincie komt voort uit het feit dat provincies in toenemende mate 

actief zijn geworden op het gebied van externe veiligheid. Iedere provincie verschilt qua sturing en initiatief. De 

voorkeur ligt bij een initiatiefrijke provincie, die actief is aangaande ev-aspecten. Een voorbeeld hiervan is de 

provincie Limburg. Zij heeft een provinciale beleidsvisie voor externe veiligheid opgesteld, is actief binnen de twee 

veiligheidsregio`s en organiseert scholingen voor lokale overheden. Hierdoor kunnen de oorzaken voor 

borgingsmoeilijkheden binnen de gemeentelijke organisatie zelf worden gezocht, zonder te wijzen naar een 

achterblijvend hoger bestuursorgaan. De keuze voor Limburg wordt verder ingegeven door het feit dat Royal 

HaskoningDHV in opdracht van de provincie bezig is met een inspiratiedocument voor gemeenten. Dit 

inspiratiedocument moet externe veiligheid op de kaart zetten bij middelgrote gemeenten. Het is de bedoeling dat 

dit document meer wordt dan een boekwerk met verklarende teksten en begrippen, maar concreet handvatten 

geeft aan de beleidsbepalers en –medewerkers van deze gemeenten, om externe veiligheid goed in te passen in 

het ro-proces. Een opdracht die zodoende nauw aansluit bij de vraagstelling van dit onderzoek. Er is inmiddels 

een pilotproject opgezet in de gemeente Nuth en de gemeente Eijsden-Margraten, waarbij het ontwikkelde 

instrument wordt uitgerold binnen de organisatie. Hierover volgt in het volgende hoofdstuk meer. Op deze plaats 

wordt volstaan met de mededeling dat hierdoor de gemeenten Nuth en Eijsden-Margraten zich bij uitstek lenen 

als cases voor dit onderzoek. 

Bijkomend voordeel is dat het hierboven genoemde pilotproject zich tevens richt op middelgrote gemeenten. Na 

contact met programma-manager externe veiligheid Limburg Bram Kleijnen, bleek dat kleine gemeenten 

nauwelijks organisatorische borgingsproblemen kennen, aangezien de samenwerking hier van nature heel 

intensief is. Ruimtelijke plannen worden zeer frequent besproken, waardoor de ro-afdelingen en de milieu-

medewerkers van begin af aan in contact komen. Grote gemeenten hebben veelal de ervaring, kennis en kunde 

in huis om ev-aspecten te tackelen. Middelgrote gemeenten zoals Nuth en Eijsden-Margraten zijn, qua omvang 

van het ambtelijk apparaat, te klein om te kunnen specialiseren, maar te groot om zonder procedures of 

werkafspraken te kunnen functioneren. Vandaar het criterium van vergelijkbare bestuurlijke omvang, en bij 

voorkeur gemeenten van middelgrote omvang.  

Het derde criterium is dat er een variatie aan risicobronnen binnen de gemeentegrenzen moet liggen. Wanneer 

deze er niet is, krijgt de gemeente in kwestie in slechts zeer uitzonderlijke gevallen te maken met externe 

veiligheid. Het is niet relevant genoeg dergelijke gemeenten op te nemen in dit onderzoek. De focus ligt dus bij 

gemeenten met enkele Bevi-inrichtingen, één of meerdere buisleidingen en één of meerdere vervoersroutes voor 

gevaarlijke stoffen. Dit kan bepaald worden op basis van de professionele risicokaart. Zo is dus gewaarborgd dat 

de geselecteerde gemeenten op regelmatige basis bij ruimtelijke initiatieven te maken krijgen met de 

verantwoordingsplicht van het groepsrisico. 

Het vierde punt uit figuur 21 is het criterium dat de te selecteren gemeenten uitdagingen kennen met de 

instrumentele of organisatorische borging van ev-aspecten. Wanneer een middelgrote gemeente geen problemen 

ervaart en geen verbeterpunten mogelijk acht voor de borging van de verantwoording van het groepsrisico in het 

ro-proces, heeft het geen nut met beleidsbepalers en –medewerkers van die organisatie rond de tafel te zitten. 
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De focus ligt hier dus bij gemeenten waarbinnen de verantwoordelijken voor milieukwaliteitseisen niet afdoende 

(kunnen) communiceren met de ro-verantwoordelijken (organisatorische borging) of gemeenten die gebruik 

maken van een onvolledig instrumentarium of niet weten welk instrument voor haar het best kan functioneren 

(instrumentele borging). Op basis van deze criteria zijn de volgende gemeenten als case geselecteerd.  

Case Voornaamste uitdaging Deelname pilotproject 

Gemeente Nuth Instrument Ja 

Gemeente Eijsden-Margraten Organisatie Ja 

Gemeente Venray Instrument Nee 

Gemeente Horst aan de Maas Beide  Nee 

 

Figuur 22. Case-selectie. 

Het aantal van vier cases is betrekkelijk klein. Echter, gezien de krappe tijdsplanning voor de masterthesis en de 

beoogde diepgang bij deze selectie, blijft het onderzoek relevant en realistisch. Tevens is het zo dat de cases van 

Nuth en Eijsden-Margraten worden vergeleken met de cases Venray en Horst aan de Maas. De eerste twee 

gemeenten fungeren namelijk momenteel als pilotgemeente in het project van Royal HaskoningDHV en de 

gemeente Limburg. Mogelijk kunnen geleerde lessen van deze gemeenten dienen als aanbevelingen voor de 

gemeenten die niet deelnemen. Uiteraard moeten eventuele verschillen hier niet direct op worden afgeschoven, 

maar worden onderbouwd vanuit theoretisch perspectief. 

 

5.3. Dataverzameling 

In het kader van de case study en de beantwoording van de onderzoeksvragen zal er gebruik worden gemaakt 

van meerdere methoden van dataverzameling. Om te achterhalen op welke wijze gemeenten de verantwoording 

van het groepsrisico hebben geborgd, in hoeverre dit succesvol is en welke middelen hierbij al dan niet 

behulpzaam zijn zal gebruik worden gemaakt van enerzijds documentstudie en anderzijds semigestructureerde, 

dus niet gestandaardiseerde diepte-interviews. Deze manier van interviewen staat toe dat er in bepaalde 

interviews vragen kunnen worden weggelaten, toegevoegd, of in een andere volgorde worden gesteld, afhankelijk 

van de organisatie-specifieke context met betrekking tot het onderwerp (Saunders, 2011). De combinatie van 

databronnen zal triangulatie mogelijk maken; de bevindingen uit de documenten zullen worden getoetst en 

aangevuld met de resultaten van de interviews, en vice versa.  

De documentstudie heeft in eerste instantie als doel hebben inzicht te vergaren in de bestaande gemeentelijke 

standpunten ten aanzien van ev-aspecten en welke afspraken de geselecteerde gemeenten hebben gemaakt met 

provincies, RUD`s (of Omgevingsdiensten) en veiligheidsregio`s. Dit is data die goed toegankelijk is via de 

websites van de betreffende instanties. Ook bestaande visies van gemeenten of provincies zijn openbaar en on-

line op te vragen. De interviews dienen vervolgens om de achtergronden en beweegredenen van de gemaakte 

keuzes en afspraken helder te krijgen. Zo ontstaat er een database met ruwe data, die nader geduid kan worden 

wanneer we deze interpreteren vanuit het theoretisch kader. 

De benodigde interviews zullen bij voorkeur worden afgenomen bij medewerkers van de afdelingen 

verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en milieu. Zij zijn het best op de hoogte van de manier van werken en 

de barrières waar ze in de praktijk tegenaan lopen. Dit zal indien mogelijk worden aangevuld met een interview 

met de bestuurder binnen wiens portefeuille de beheersing van externe veiligheidsrisico`s valt. De interviews 

worden themagewijs afgelopen. Om achteraf bij de analyse de juiste draad van het verhaal op te kunnen pakken, 

wordt, indien goedbevonden door de geїnterviewde, van de interviews een geluidsopname gemaakt. Ieder 

gesprek levert weer nieuwe inzichten op die meegenomen worden in de interviewguides voor de volgende 

gesprekken.  

 

5.4. Data analyse 

De verzamelde data gebruiken we voor de beantwoording van de deelvragen en uiteindelijk de 

hoofdvraagstelling. Ten eerste zullen de casussen afzonderlijk geanalyseerd worden. Per gemeente wordt 

nagegaan hoe ev-verantwoordelijkheden georganiseerd zijn, zowel binnen de organisatie zelf, als in regionale of 

provinciale setting. Vervolgens worden er vragen gesteld over de manier waarop de organisatie intern aankijkt 
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tegen de borging van de verantwoording van het groepsrisico en ev-aspecten in het algemeen. Het is belangrijk 

voor dit onderzoek na te gaan in hoeverre de perceptie van gemeentelijk medewerkers strookt met wat de theorie 

vertelt over goede organisatorische en instrumentele borging. Vervolgens wordt de respondenten een 

beleidsinstrument geïntroduceerd en gevraagd om welke redenen zij een dergelijk instrument al dan niet 

toepasbaar achten.  

Na de afzonderlijke analyse van de cases zal er ten tweede een vergelijking van de cases plaatsvinden. De data 

en resultaten worden onderling onderzocht op verschillen en bekeken vanuit de theoretische perspectieven zoals 

beschreven in het vorige hoofdstuk om deze verschillen te benoemen en te verklaren. Dit maakt het tevens 

mogelijk te analyseren in welke mate er sprake is van gemeentelijke padafhankelijkheid en in hoeverre deze is 

opengebroken of kan worden opengebroken door nieuwe beleidsinstrumenten. De individuele en vergelijkende 

analyse zal dienen als input voor de conclusies en aanbevelingen. 

5.4.1. Van theorie naar vragenlijst 

Voordat er begonnen kan worden met het afnemen van interviews is het noodzakelijk te weten volgens welk 

stramien de vraagstelling en het theoretisch kader zich laten doorvertalen naar de interviewguides. Zoals vermeld 

worden de interviews themagewijs afgelopen. De thema`s hebben betrekking op de verschillende deelvragen. De 

hiervoor opgestelde theoretische kaders en benoemde indicatoren moeten verder worden uitgediept alvorens ze 

door te vertalen naar concrete vragen. Hievoor zijn in paragraaf 3.3 per onderzoeksvraag al enkele sturende 

subvragen geformuleerd. Bij het opstellen van de vragen voor de interviews biedt bijlage 4 een overzichtelijk 

uitgangspunt. Samen met de tabel van figuur 23 hieronder verhelderen ze de koers van theorie naar methodes, 

naar indicatoren en de eerste opzet van de interviewguide. 

Thema Methoden/Indicatoren Vraagrichting 

Taken en 
verantwoordelijk-
heden 

Documentstudie en 
interviews gemeenten en 
veiligheidsregio 

Welke relevante EV-actoren zijn er? 

Welke taken/verantwoordelijkheden behoren bij de 
gemeente?  

Welke taken horen bij de veiligheidsregio? 

Zijn actoren op de hoogte van hun eigen en 
andermans taken en verantwoordelijkheden? 

Hoe beoordelen gemeenten deze verdeling? 

Verschilt dit voor RO-ers en EV-ers?  

Borging Organisationele borging 

Instrumentele borging 

Wat verstaat de gemeente onder goede borging? 

In hoeverre is de VGR goed geborgd in de 
gemeente? 

Beleidsmethode Effectiviteit 

Passendheid 

Contextuele kenmerken 

Wat zijn de voordelen van de gepresenteerde 
beleidsmethode? 

Wat zijn de nadelen van deze methode? 

Waarom zou u een vergelijkbaar instrument in uw 
organisatie toepassen of waarom juist niet? 

Welk doel wordt nagestreefd t.a.v. EV? 

Volstaat het huidige instrumentarium? 

 

Figuur 23.  Doorvertaling theorie naar interviewguide.  

De vraagstelling uit paragraag 3.2 in combinatie met bovenstaande figuur 23 en bijlage 4 vormt het analysekader 

van dit onderzoek en is de basis voor de interviewguides. In bijlage 6 is de definitieve interviewguide opgenomen, 

die vervolgens is toegespitst op iedere gemeente en functie van de respondent. Middels kleurcoderingen zijn de 

onderzoeksvragen uitgelicht. Per onderzoeksvraag is er een aantal subvragen geformuleerd. Ook deze zijn weer 

van een kleurcodering voorzien, zoals te zien in bijlage 6. Deze kleinere deelvragen zijn verder geconcretiseerd in 

de subvragen uit de figuur hierboven. In de uiteindelijke interviews is hier verder op doorgevraagd met de 

zogenoemde hoe- en waarom-vragen. Zo is er trapsgewijs van de hoofdvraag naar de deelvragen gewerkt. Deze 

deelvragen zijn toegespitst middels subvragen. Hier zijn vervolgens de theoretische concepten aan toegevoegd 
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over succes- en faalfactoren, instrumentele en organisationele borging, padafhankelijkheid en effectiviteit. Op 

basis van de uitgewerkte concepten, is er een raamwerk opgesteld dat volgens de theorieёn verklaring biedt voor 

de geformuleerde onderzoeksvragen. 

Dit biedt echter nog onvoldoende inzicht in de manier waarop de onderzoeksvragen samenhangen met de theorie 

en hoe de gebruikte interviewguide zich verhoudt tot de theorie. Dit is inzichtelijk gemaakt in Bijlage 9:

 Overzicht methodologie. Hier is iedere onderzoeksvraag gecodeerd met een eigen kleur. Vervolgens zijn 

de subvragen weergegeven met de kleur die correspondeert met de onderzoeksvraag waarop ze betrekking 

hebben. Dit geldt ook voor de theoretische concepten die zijn genoemd. Deze theoretische concepten zijn per 

concept genummerd van 1 tot en met 5. Iedere indicator heeft ook een eigen nummer gekregen (bijvoorbeeld 1.1. 

en 5.3. etcetera). De tweede tabel uit bijlage 9 geeft aan welk nummer bij welk deel van ieder theoretisch concept 

hoort. Vervolgens is met een nummer per vraag uit de interviewguide aangegeven met welk onderdeel van de 

theoretische concepten deze vraag correspondeert. Zo is duidelijk te zien hoe de vragenlijst zich verhoudt tot de 

theoretische concepten en aan welke onderzoeksvraag de beantwoording van interviewvraag een bijdrage levert. 

De analyse van de interviews is volgens een zelfde stramien uitgevoerd. De opnames en/of uitgebreide 

aantekeningen zijn uitgeschreven per vraag. Dankzij de kleurcodering is eenvoudig te achterhalen bij welke 

onderzoeksvraag de betreffende interviewvraag hoort. De nummercodes uit bijlage 9 maken vervolgens 

inzichtelijk op welk theoretisch concept of indicator het deel van het antwoord betrekking heeft. Zo kan de 

beantwoording van een groen gecodeerde interviewvraag met cijfer 5 betrekking hebben op één van de 

genoemde succesfactoren voor borging. In de transcriptie is dan bijvoorbeeld aangegeven met de code 1.1. dat 

er sprake is van een passage over de aanwezigheid binnen de organisatie van een keyplayer op het gebied van 

externe veiligheid. Wanneer later in de casestudies de link wordt gelegd tussen praktijk en theorie, kan bij de 

uitwerking van een theoretisch concept eenvoudig de juiste passage in de intervies worden gevonden. De 

verwerking is vervolgens handmatig gedaan. Kanttekening: er is geen gebruik gemaakt van software als Atlas.ti, 

aangezien de coderingen in de transcripties gemakkelijk aan te brengen waren dankzij de kleurcoderingen en 

zodoende ook snel terug te vinden waren. Het gebruik van software is vanwege die reden omslachtig en van te 

beperkte meerwaarde. Dit neemt echter niet weg dat, in retrospect, het gebruik van deze ondersteunende 

software de analyse overzichtelijker zou hebben gemaakt. 

Een tweede kanttekening die in de reflectie van dit hoofdstuk verder wordt uitgewerkt, is het beperkt aantal 

interviews per casestudy. De analyse heeft betrekking op de ambtelijke organisatie en de perceptie en werkwijzen 

omtrent externe veiligheid, de houding van het bestuur en management en struikelblokken op ambtelijk niveau. 

Aangezien niet veel medewerkers in het vergunningen- of RO-spoor te maken krijgen met externe 

veiligheidsissues, is het aantal interviews verantwoord gering gebleven. Hierdoor is ook geen noodzaak ontstaan 

bij de analyse gebruik te maken van data-analysesoftware.  

Bij de documentenstudie is een vergelijkbare aanpak gehanteerd. In de referentielijst van bijlage 1 zijn de 

documenten die als empirisch studiemateriaal zijn gebruikt, apart opgenomen. Deze documenten zijn gezocht via 

google met zoektermen als „deskundigenpool, externe veiligheid, veiligheidsregio, verantwoordingsplicht‟. De 

documenten zijn globaal gescand op bruikbare informatie en deze is toegevoegd aan een mapje. In de naam 

waaronder het document is opgeslagen is het paginanummer van de bruikbare informatie genoteerd.  

 

5.4.2. Samenhang 

Nu er een volledig overzicht is gegeven van de te gebruiken theoretische concepten en methoden, moet het ook 

duidelijk worden hoe de onderscheiden indicatoren en factoren met elkaar samenhangen en elkaar onderling 

beïnvloeden. Dit is het beste schematisch weer te geven. 

Het onderstaande figuur geeft de samenhang weer tussen de verschillende theoretische concepten die in 

hoofdstuk 4 zijn gepresenteerd. De plusjes geven hierbij een veronderstelde positieve relatie aan, de minnetjes 

vanzelfsprekend een negatieve relatie. Wanneer we dit concreet proberen te verwoorden, betekent dit dat een 

goede fit van een beleidsinstrument met het issue, de context en de doelgroep leidt tot een effectief werkend 

beleidsinstrumentarium. Deze effectiviteit heeft vervolgens weer een positieve uitwerking op de kwaliteit van de 

beleidsvoering. De kwaliteit van de beleidsvoering wordt echter weer bedreigd door de valkuilen voor transities. 

Backlashes, lock-in situaties en korte termijn denken van beleidsbepalers binnen een organisatie leidt direct tot 

een beperktere beleidsuitkomst, luidt de veronderstelling. Bovendien hebben deze valkuilen een negatief effect 

op de mate waarin het instrumentarium kan „fitten‟ met het issue, de context en de doelgroep. Deze stoorzenders 

moeten dus ten behoeve van goed beleid worden uitgeschakeld of vermeden. 
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Figuur 24. Instrumentele borging (eigen bewerking). 

Dit zijn de relaties en samenhang die in dit onderzoek vanuit instrumenteel theoretisch perspectief benaderd en 

onderzocht zullen worden bij de geselecteerde cases. Figuur 25 op de volgende pagina gaat verder in op 

succesvolle organisationele borging van nieuwe instrumenten of methoden. Zo staat er eerst aangegeven hoe 

een padafhankelijke organisatie te herkennen is, hoe deze instituties kunnen worden doorbroken ten gunste van 

effectievere middelen en welke randvoorwaarden hierbij doorslaggevend kunnen zijn.  

Ook in figuur 25 staan de plusjes weer voor veronderstelde versterkende relaties en de minnetjes voor 

samenhang met tegenovergesteld effect. Dit zijn tevens de relaties die centraal staan bij de case study. De 

bovenstaande schema`s bieden in dat kader een overzichtelijk handvat voor het verder structureren van de 

interviewguides. De hierboven gepresenteerde figuren staan niet los van elkaar. Hoewel de analyse van 

instrumentarium en organisatie apart plaatsvindt, kan er pas iets over de borging worden gezegd, wanneer beide 

analyses samen compleet zijn.  

Deze positieve en negatieve samenhangen zijn gebruikt bij de analyse in de casestudies. In meer of mindere 

mate is impliciet geformuleerd hoe de boxen elkaar onderling beїnvloeden. Dit overzicht biedt vooral overzicht en 

structuur aan het theoretisch kader. In de analyse en conclusies komen de veronderstelde samenhangen in 

minder mate zo duidelijk naar voren. Bij conclusies en uitspraken over goede borging en de effectiviteit van het 

gehanteerde instrumentarium zijn deze samenhangen wel gebruikt. Echter, als kanttekening dient bij de 

verbanden te worden aangetekend dat het geen wetmatigheden zijn, maar veronderstelde invloeden, die nader 

worden geanalyseerd per case. Dit gebeurt bij de paragrafen over de koppeling tussen theorie en praktijk en de 

deelconclusies.  

Het verdient op deze plaats dus nog opmerking dat de weergegeven indicatoren binnen dezelfde box een 

verondersteld versterkend effect op elkaar hebben. Boxen waartussen een negatief effect wordt verondersteld, 

hebben indicatoren die een verstorende werking hebben op elkaar. De onderlinge kracht van de afzonderlijke 

indicatoren binnen dezelfde box wordt niet beschreven; dit is bij uitstek een onderwerp dat in het concluderende 

hoofdstuk kan worden behandeld. De komende subparagrafen gaan over de betrouwbaarheid en validiteit van dit 

hoofdstuk, gevolgd door een reflectie op deze thesis tot dus ver. 
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Figuur 25. Borging in organisatie (eigen bewerking). 

 

5.4.3. Betrouwbaarheid 

Goed onderzoek is betrouwbaar onderzoek. Bij de betrouwbaarheid gaat het in feite om de vraag of dezelfde 

resultaten worden verkregen wanneer het onderzoek nogmaals zou worden uitgevoerd (Vennix, 2009). Bij 

kwalitatief en empirisch onderzoek zijn hier echter enkele variabelen op van invloed die niet door de onderzoeker 

kunnen worden uitgeschakeld. Baarda & De Goede (1993) geven aan dat de interviewomgeving, de mate van 

concentratie bij de respondent en interviewer en hun humeur een aanzienlijke toevaligheid vormen voor de 

betrouwbaarheid van het onderzoek. Ook de kwaliteit van de vragenlijst kan aan dit rijtje worden toegevoegd. 

De uiteenzetting van thema`s en indicatoren op basis van het theoretisch kader en de impliciete 

kennisdoelstellingen heeft de verschillende onderzoekswaarden waarneembaar gemaakt middels een eerste 

aanzet tot interviewvragen. Op deze wijze kan er zo zorgvuldig mogelijk worden gemeten aan de hand van de 

interviewguide, of -handleiding. Het maken van notulen of geluidsopnames van de interviews stelt de onderzoeker 

in staat de antwoorden uitvoerig terug te lezen of te beluisteren en uiteen te zetten. Hierdoor gaan nuances 

minder snel verloren. We hebben echter nog altijd te maken met persoonlijke beoordelingen van respondenten. 

Aangezien elke respondent anders aankijkt tegen gemaakte keuzes of lopende ontwikkelingen is het lastig om te 

spreken over consistente data. De bevindingen van elke respondent zullen namelijk verschillen. Om deze ruis uit 

de data te filteren wordt er binnen iedere geselecteerde gemeente met meerdere respondenten gecommuniceerd 

over de resultaten uit de interviews. Zo kunnen de bevindingen aangevuld en aan elkaar getoetst worden.  

5.4.4. Validiteit 

Goed onderzoek is valide onderzoek. Validiteit ziet op de geldigheid van het onderzoek. Met andere woorden, of 

de onderzoeker daadwerkelijk meet wat hij wilt meten. De opzet van dit onderzoek moet grotendeels garant staan 

voor de validiteit. Dit is alsvolgt gedaan. Er is begonnen vanuit een brede doelstelling voor het onderzoek. Op 

basis van deze is doelstelling is een bijpassende onderzoekshoofdvraag opgesteld. Deze hoofdvraag bestond uit 

enkele elementen, die als input dienden voor meer sturende deelvragen. Voor de beantwoording van deze vragen 

zijn bijpassende theoretische concepten gekozen en thematisch uitgewerkt. Hiervoor zijn artikelen en boeken 

gebruikt van theoretici, maar ook voorbeelden in de vorm van theses waarbij de auteur gebruik maakt van deze 
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concepten en perspectieven. Het onderscheiden van indicatoren en operationele begrippen heeft geresulteerd in 

het analysekader, op basis waarvan de interviewguides worden opgesteld. Deze stapsgewijze onderzoeks-

benadering moet zorgen voor zo min mogelijk verlies aan validiteit. 

Uiteraard is er sprake van enige mate van subjectiviteit bij de respondenten, zoals in de voorgaande 

subparagraaf is aangegeven. Door de thematische benadering van de interviewguide wordt de mate van vrijheid 

om over onderwerpen uit te wijden aanzienlijk ingeperkt. Hier ligt een belangrijke taak voor de onderzoeker. 

Tevens moeten de vragen voor de respondent voldoende herkenbaar en sturend zijn. De globale vragen uit de 

interviewhandleiding zullen gaandeweg het interview op basis van het reeds vertelde aangescherpt en toegespitst 

worden op de organisatie specifieke kenmerken. 

De validiteit wordt verder aangescherpt door het gebruik van meerdere cases en respondenten. Waar de analyse 

van één enkele case of respondent veel ruimte laat voor toevallige, niet met de theorie te rijmen resultaten, 

zorgen meer cases voor een referentiekader. Onderlinge verschillen kunnen nader geanalyseerd worden en 

onvolkomenheden kunnen worden aangevuld vanuit andere databronnen.  

5.4.5. Reflectie 

We sluiten het methodologisch gedeelte van deze thesis af met een kritisch-reflecterende noot. Gemaakte keuzes 

die in het voorgaande niet voldoende zijn toegelicht, worden hier nader onder de loep genomen en toegelicht.  

In paragraaf 5.2 is aangegeven dat er gebruik wordt gemaakt van casestudyonderzoek. Er is duidelijk geworden 

waarom een vergelijkende casestudy een degelijke keuze, maar de vraag waarom een andere methode niet in 

overweging is genomen, is onderbelicht gebleven. Uiteraard is het onzinnig alhier een limitatieve opsomming van 

onderzoeksmethoden te geven en per methode uiteen te zetten waarom die methode niet in aanmerking is 

gekomen. 

Het is echter mogelijk te suggereren dat in plaats van casestudyonderzoek een surveyonderzoek passend was 

geweest, waarbij op grotere schaal middels enquêtering de data verzameld zou zijn. Het bereik van het 

onderzoek zou hierbij groter zijn geweest en de resultaten zouden eenvoudiger te generaliseren zijn geweest. 

Bovendien leent de geringe tijd voor een masterthesis zich bij uitstek voor de gemakkelijke uitvoerbaarheid en 

lage kosten. Toch is er gekozen voor een case study en wel om de volgende redenen. Bij surveyonderzoek 

maakt de onderzoeker gebruikt van enquêtes, voorop vastgestelde vragenlijsten, waarbij de respondent weinig 

vrijheid heeft voor nuancering van zijn antwoorden en meningen. Deze nuances en meningen zijn in het kader 

van dit onderzoek juist van doorslaggevend belang. Om te achterhalen hoe ambtenaren en wethouders aankijken 

tegen bepaalde beleidsinstrumenten is het belangrijk dat ze op uitgebreide wijze kunnen reflecteren op de voor- 

en nadelen van deze instrumenten en al pratende kunnen nadenken over de toepasbaarheid van dergelijke 

instrumenten binnen hun eigen organisatie. Bijvoorbeeld, in de casus van de  gemeente Horst aan de Maas is 

geen sprake van een beleidsvisie waarin uitgangspunten over externe veiligheid waren vastgelegd. Echter, dit is 

nog geen reden om te concluderen dat er gebrek is aan grip op dit aspect, aangezien het zittende college van 

B&W de voorkeur geeft aan het minder vastleggen van regels, maar daarbij wel de borging in het 

vergunningenspoor te regelt. Het organisatie specifieke karakter van de benodigde kennis, maakt face-to-face 

interviews onmisbaar. Diepgang is hierbij belangrijker dan breedte. Dat is de voornaamste reden dat er is 

gekozen voor een vergelijkende casestudy. 

Daarnaast is het mogelijk dat er twijfels worden geplaatst bij de vraagrichtingen, zoals die geformuleerd zijn in 

figuur 23 van paragraaf 5.4.1. Het verdient hier dus opmerking dat deze vraagrichtingen gebaseerd zijn op de 

uitwerking van de bijbehorende theoretische concepten en interpretaties die hieraan zijn gegeven in diverse 

artikelen, proefschriften en mastertheses. Bovendien zijn de vraagrichtingen te beschouwen als richtlijnen op 

basis waarvan de interviewguides worden opgesteld. Per respondent worden de relevante onderdelen verder 

uitgediept. Deze interviewguides zullen te zijner tijd worden opgenomen in de bijlagen.  

Een ander punt van kritiek is de toegankelijkheid van de databronnen. Binnen twee van de vier geselecteerde 

gemeenten zijn er vanuit projecten met Royal HaskoningDHV „warme‟ contacten. Hier kan dus eenvoudig en 

persoonsgericht contact worden gezocht. In de andere twee gemeenten zijn de contacten gelegd via de centrale 

balie van het betreffende gemeentehuis. Het is in zo`n geval afwachten of de bereidheid bestaat mee te werken 

aan het onderzoek. Hetzelfde probleem geldt voor de toegankelijkheid tot een eventuele projectontwikkelaar. Mijn 

collega`s bij Royal HaskoningDHV hebben toegezegd hun professionele netwerk voor deze scriptie te zullen 

benutten. 

In het gedeelte van het theoretisch kader dat gaat over instrumentele borging wordt gesproken over 

transitievalkuilen die een obstakel kunnen vormen voor een goed functionerend instrumentarium voor het borgen 
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van externe veiligheidsbeleid. Transities zien normaliter op grootschalige maatschappelijke, politieke, bestuurlijke, 

economische en/of technologische veranderingen. De beschreven valkuilen zijn in principe geconceptualiseerd 

voor deze grootschalige veranderingen. In dit onderzoek worden ze echter op een lager schaalniveau getoetst. 

Het is vanuit praktisch en theoretisch oogpunt interessant te beschouwen in hoeverre deze concepten toepasbaar 

zijn op het schaalniveau van een gemeentelijke organisatie en haar instrumentarium, in plaats van op nationaal of 

Europees niveau. In de conclusies wordt hier op gereflecteerd, maar hier ligt niet het zwaartepunt van het 

onderzoek. De pragmatische benadering krijgt de voorkeur boven het theorietoetsend karakter. 

Een laatste belangrijke kritiek is het aantal respondenten dat gebruikt is. Aanvankelijk werd beoogd per gemeente 

zowel een manager als twee beleidsmedewerkers te spreken, aangevuld met interviews met inhoudelijk experts 

van buitenaf. Snel bleek dat het managers of teamleiders lastig koud te benaderen zijnen de bereidheid niet 

bestaat hier openhartig over te spreken. Op verzoeken om gesprekken met meerdere ambtelijk medewerkers 

kwam vaak de reactie terug dat hier geen tijd voor was en de meerwaarde voor het onderzoek niet groot zou zijn, 

vanwege gedeelde ervaringen. Er is daardoor één persoon per gemeente geїnterviewd, en wel vanuit de 

gewenste ambtelijke laag. Door de bevindingen van deze medewerker te toetsen met hoe- en waarom-vragen, 

aanvullende stellingen te gebruiken en over onduidelijkheden nog telefonisch en per e-mail te overleggen, is 

getracht een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van wat feiten en meningen zijn. In de casestudies is 

aangegeven wanneer er sprake is van feiten of van de mening van de respondent. Dit neemt niet weg dat een 

mening of beleving van de betreffende medewerker tot gevolg heeft dat hij of zij handelt alsof het een feit betreft. 

In zijn of haar beleving is dit namelijk de werkelijkheid. Aangezien er bij de meeste cases maar één persoon in het 

ro- of vergunningenspoor verantwoordelijk is voor externe veiligheid, is het aantal respondenten per case ook 

klein. De bevindingen zijn dus niet te generaliseren voor de gehele ambtelijke organisatie, maar gelden enkel 

voor de wijze waarop de verantwoordelijke medewerker aankijkt tegen de instituties omtrent externe veiligheid in 

zijn of haar organisatie. Deze relativering is noodzakelijk om misverstanden te voorkomen. Bovendien is het 

vermelden en uiteenzetten van dit kritiekpunt noodzakelijk om te voorkomen dat uitspraken of conclusies 

verkeerd worden uitgelegd. In het verlengde hiervan is zo de methodologie inzichtelijker en wetenschappelijk 

meer verantwoord.  
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Nu het conceptuele 

gedeelte uitvoerig uit de 

doeken is gedaan, is het nu 

tijd om in te gaan op de 

datacollectie. Het volgende 

hoofdstuk gaat in op de 

analyse van de literatuur; 

het zogenoemde 

bureauonderzoek.  

De daarop volgende 

hoofdstukken behandelen 

de geselecteerde cases. 

Deze informatie samen 

leidt in het laatste deel tot 

de conclusies en 

aanbevelingen. 

DEEL 3: 
DATA-ANALYSE 
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6. Bureauonderzoek 

Dit hoofdstuk vormt het eerste deel van het empirisch gedeelte van dit onderzoek. De geformuleerde deelvragen 

uit hoofdstuk drie zijn grofweg op te delen in vragen die te beantwoorden zijn op basis van bureauonderzoek en 

literatuurstudie en vragen waarvoor diepte-interviews noodzakelijk zijn. Dit hoofdstuk gaat in op de eerste 

categorie vragen. 

6.1. Actoren: taken en diensten 

Zoals hierboven al staat aangegeven, zal dit hoofdstuk ingaan op de vragen die met bureauonderzoek te 

beantwoorden zijn. Met documentstudie, online bronnen en eerdere interviews wordt een referentiekader 

opgesteld. Met dit kader kunnen de antwoorden van de respondent in de bewuste gemeente vergeleken worden. 

Het theoretisch kader kan hierbij verder behulpzaam zijn, alsmede eventuele discrepanties verklaren. De eerste 

onderzoeksvraag focust op de vraag hoe de taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van externe veiligheid 

verdeeld zijn tussen de voor de gemeente relevante instanties en welke actoren diensten aanbieden ten aanzien 

van EV. 

6.1.1. De gemeente 

Het Rijk heeft met de invoering van de nieuwe Wro het bestemmingsplan tot de centrale planfiguur voor 

gemeentelijk ruimtelijk beleid gemaakt. Dit was in lijn met de leidende gedachte uit de Nota Ruimte: Decentraal 

wat kan, centraal wat moet (Bottelberghs et al., 2007). Het is in dat kader niet verwonderlijk dat de gemeenteraad 

en het college van B&W in eerste aanleg verantwoordelijk zijn voor de externe veiligheid rondom gevaarlijke 

activiteiten. Deze verantwoordelijkheid is terug te vinden in de CRnVGS, waarin wordt beschreven dat de 

risicobenadering moet worden toegepast bij zowel vervoersbesluiten, als bij omgevingsbesluiten. Voor de 

ruimtelijke ordening zijn deze omgevingsbesluiten veruit het interessantst. De omgevingsbesluiten bestaan voor 

het belangrijkste deel uit het vaststellen van bestemmingsplannen, het verlenen van bepaalde 

omgevingsvergunningen, het vaststellen van inpassingsplannen, het uitwerken of wijzigen van een 

bestemmingsplan en het geven van aanwijzingen. Dit zijn, op de provinciale en rijksinpassingsplannen na, taken 

die door de Wro zijn toegekend aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders. Hierbij 

moet dus rekening worden gehouden met het plaatsgebonden risico, het groepsrisico en de hierbij behorende 

verantwoordingsplicht.  

Wanneer er binnen een gemeentelijke organisatie concreet invulling gegeven wordt aan de bovenstaande 

bevoegdheden annex verplichtingen, valt het aspect externe veiligheid uiteen over verschillende beleidsvelden 

(Bottelberghs et al., 2007). Op papier zijn intern het college van B&W betrokken, als ook de afdelingen ruimtelijke 

ordening, milieu, verkeer en, voor zover losgekoppeld, de afdeling rampenbestrijding of fysieke veiligheid. Zij 

hebben, als het goed is, de benodigde kennis die noodzakelijk is om mee te weten, denken en doen. Soms is het 

nodig dat ook een buurgemeente betrokken wordt, wanneer het een vergunningverlening of bestemmingsplan 

betreft dat over een gebied gaat dat in twee gemeenten valt. Een goede onderlinge afstemming van de betrokken 

afdelingen zorgt ervoor dat informatietekorten tijdig duidelijk worden, consequenties van het ev-issue sneller 

worden overzien en planconcepten nog te beïnvloeden zijn (VROM, 2007). 

Een standaard gemeentelijke planprocedure is schematisch weer te geven in enkele te onderscheiden fases. 

Achtereenvolgens zijn er de initiatieffase, de definitiefase, de ontwerpfase, voorbereidingsfase, uitvoerfase en het 

beheer en onderhoud (Van Buuren et al., 2010). Het venijn van ruimtelijke plannen, en vooral 

vergunningaanvragen, zit in het feit dat de aanvragen meestal onaangekondigd de organisatie binnenrollen. 

Wanneer externe veiligheid en de verantwoording van het groepsrisico succesvol moeten worden geborgd, is het 

uiterst noodzakelijk dat er voor deze ruimtelijke initiatieven een heldere werkwijze binnen de organisatie bestaat. 

De juiste personen van de eerder genoemde afdelingen moeten dus vanaf het begin op de hoogte zijn van het 

ev-issue, de te nemen stappen en weten wie voor welke onderdelen in welke fase de verantwoordelijkheid draagt. 

Hoewel er wet- en regelgeving bestaat ten aanzien van de vraag aan welk bestuursorgaan de 

verantwoordelijkheid van het waarborgen van de externe veiligheid en gewenste risiconiveau`s heeft, bestaan er 

geen voorschriften over hoe gemeenten dit intern moeten regelen. Duidelijk is wel dat de taken voor externe 

veiligheid en de te nemen stappen voor het ruimtelijk planproces niet precies op elkaar passen. Hier ligt daarom 

ook het zwaartepunt van dit onderzoek. 

Verder heeft een gemeente nog de keuze concreet externe veiligheidsbeleid te voeren. Dit kan zij vastleggen in 

een beleidsvisie externe veiligheid. De ruimtelijke consequenties van die hierin vastgelegde keuzes kunnen 

worden samengebracht in de gemeentelijke structuurvisie. Zo krijgen beleidskeuzes een duidelijke vorm, die als 

toetsingskader functioneert bij de planvorming. Dit vergroot de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van 

vergunningaanvragers, maar geeft ook duidelijkheidheid aan de medewerkers over de waarden waaraan getoetst 

moet worden. 
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Bottelberghs (et al., 2007) adviseert voor een goede instrumentele borging, dat gemeenten in hun structuur- of 

beleidsvisie het aspect externe veiligheid opnemen in de vorm van een beleidsagenda. Deze agenda schrijft 

idealiter voor dat overschrijdingen van de grenswaarde van 10
-5  

en 10
-6

 voor het PR urgent worden gesaneerd. 

De overige knelpunten moeten worden verbeterd en tevens moeten nieuwe knelpunten worden voorkomen. 

Risico`s moeten op lange termijn beperkt en beheersbaar worden gehouden en voor bedrijfslocaties moet 

risicoruimte worden gereseveerd. 

De gemeente is dus verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de risicobenadering. Wanneer zij het 

bevoegd gezag is (belichaamd door de gemeenteraad of het college), berekent zij het plaatsgebonden risico, het 

groepsrisico en legt zij hiervoor verantwoording af in de toelichting op het besluit. Dit kan worden ondersteund 

door in structuur- en beleidsvisie vastgelegde beleidskeuzes. Tevens dient het bevoegd gezag, op basis van 

artikel 12, derde lid Bevi, advies in te winnen bij de Veiligheidsregio met betrekking tot het groepsrisico over de 

mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding, en beperking van de omvang van een ramp en over de 

zelfredzaamheid van personen. Deze Veiligheidsregio`s zijn in het leven geroepen met de Wet veiligheidsregio`s, 

waarin paragraaf 2 geweid is aan gemeenten. Hier wordt het college van B&W belast met het organiseren van de 

brandweerzorg, de rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Vervolgens wordt de 

gemeenteraad belast met het opstellen van een brandbeveiligingsverordening, waarin zij vastlegt hoe zij 

brand(gevaar) tracht te voorkomen, bestrijden en beperken en alles wat hiermee samenhangt, evenals het 

bestrijden en beperken van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan brand. Daarna krijgen de 

colleges de taak mee de veiligheidsregio op te richten als openbaar lichaam, waarvan het algemeen bestuur 

bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. 

Ondanks dat een grote hoeveelheid veiligheidstaken wordt afgedragen aan de Veiligheidsregio, blijft de 

burgemeester het opperbevel hebben in geval van ramp of ernstige vrees of dreiging van een ramp. Tevens 

draagt de burgemeester zorg voor de informatievoorziening richting de bevolking, personen betrokken bij de 

rampbestrijding en de relevante Ministers in een ramp- of crisissituatie. 

6.1.2. Veiligheidsregio 

De taken van de Veiligheidsregio zijn vastgelegd in diverse wetten (precieze vormgeving is iedere veiligheidsregio 

vrij), maar het uiteindelijke sluitstuk richting het bevoegd gezag heeft de vorm van een advies. De veiligheidsregio 

heeft op basis van artikel 12 en 13, lid 3 Bevi en artikel 4.3 CRnVGS de dwingende bevoegdheid advies uit te 

brengen aan het bevoegd gezag over het reduceren van externe veiligheidsrisico`s met betrekking tot het 

groepsrisico. Ook voor transportroutes en buisleidingen is het adviesrecht analoog aan het Bevi ondergebracht bij 

de veiligheidsregio, respectievelijk vastgelegd in het Btev en het Bevb. 

De Wet veiligheidsregio`s deelt Nederland op in 25 regio`s, die territoriaal samenvallen met de politieregio`s in 

Nederland. Artikel 10 van deze wet kent vervolgens een negental taken en verantwoordelijkheden toe aan de 

Veiligheidsregio`s. Deze zijn weergegeven in figuur 26. 

Sub Taken en verantwoordelijkheden Veiligheidsregio 

A Het inventariseren van risico`s van branden, rampen en crises 

B Het adviseren van het bevoegd gezag over risico`s van branden, rampen en crises in de bij of 
krachtens de wet aangewezen, alsmede in het beleidsplan bepaalde gevallen  

C Het adviseren van het college van B&W over de brandweerzorg 

D Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de 
crisibeheersing 

E Het instellen en in stand houden van een brandweer 

F Het instellen en instand houden van een GHOR 

G Het voorzien in een meldkamerfunctie 

H Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel 

I Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de 
veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij 
de onder d, e, f en g genoemde taken 

Figuur 26.  Taken en verantwoordelijkheden veiligheidsregio`s (Wvr, 2010). 
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Om enige structuur aan te brengen bij de uitvoering van deze opdrachten, heeft de wetgever bepaald dat het 

bestuur eenmaal per vier jaar een beleidsplan moet opstellen. Hierin legt zij een beschrijving vast van de 

beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties van de veiligheidsregio en de gemeenten in het 

kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarnaast bevat het beleidsplan een uitwerking van door de 

Minister vastgestelde doelstellingen, een oefenbeleidsplan, een informatieparagraaf voor communicatie tussen de 

betrokken organisaties en diensten en de voor de brandweer geldende opkomsttijden, beschikbare 

brandweerposten en de hierbij behorende voorzieningen en maatregelen. 

Dit beleidsplan dient gebaseerd te zijn op risicoprofiel, dat tevens door het bestuur van de Veiligheidsregio wordt 

opgesteld. Dit risicoprofiel bestaat uit een risicoinventarisatie en een risicoanalyse van de in de regio aanwezige 

risicobronnen, alsmede van de risicobronnen die vlak buiten de regiogrenzen liggen, maar wel een 

invloedsgebied hebben over de regio. Deze risico`s worden beoordeeld op basis van waarschijnlijkheid en 

maatschappelijke impact van de mogelijke ramp of crisis. Op basis van deze inventarisatie kan het bestuur 

strategische keuzes maken om de risico`s te bepreken en de relevante actoren voor te bereiden op de ramp of 

crisis, ten behoeve van hun operationele prestaties, waarvoor richtlijnen worden vastgelegd in het beleidplan 

(Veiligheidsregio Zuid-Limburg, 2011). 

De Veiligheidsregio is ook om de vier jaar belast met het opstellen van een crisisplan. Crisisplannen moeten zijn 

afgestemd op het crisisplan van aangrenzende regio`s. Dit plan beschrijft de organisatie, de 

verantwoordelijkheden, de taken en de bevoegdheden met betrekking tot de maatregelen en voorzieningen die 

de gemeenten treffen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Tevens zijn in het crisisplan de gemaakte 

afspraken tussen de regio en relevante actoren samengevat (Wvr, 2010). Het bestuur stelt tevens nog een 

rampbestrijdingsplan op, waarin het een operationeel plan uitwerkt voor de aanpak van concrete rampsituaties bij 

specifieke inrichtingen. Dit is verplicht voor de BRZO-inrichtingen en facultatief voor de overige (Veiligheidsregio 

Zuid-Limburg, 2011a). 

Een veelgehoorde kritiek vanuit gemeenten is dat de advisering van de veiligheidsregio niet aansluit bij de 

mogelijkheden van de gemeenten waaraan wordt geadviseerd (J. Nieuwenhuis, J. Roerink, persoonlijke 

communicatie, juli 2013). Carry van den Beld, adviseur externe veiligheid bij de gemeente Venlo en de 

veiligheidsregio Limburg Noord, geeft aan dat deze kritiek begrijpelijk doch verklaarbaar is en er niet direct toe 

leidt dat het advies onbruikbaar is.  

De veiligheidsregio kent haar oorsprong namelijk in de veiligheidsketen. De vijf fasen van proactie, preventie, 

preparatie, repressie en nazorg vormen de aspecten die van belang zijn bij crisis- en rampenbeheersing. Externe 

veiligheid en de veiligheidsregio`s zitten in de proactie schakel, waar het gaat om het structureel voorkomen van 

risicovolle en onveilige situaties door invloed uit te oefenen op ruimtelijke plannen. Bij het beheersen van deze 

risicovolle en onveilige ontwikkelingen kan er vanuit diverse oogpunten naar veiligheid worden gekeken. De 

veelgehoorde kritiek van gemeenten is dat de veiligheidsregio beredeneert vanuit effecten, waar gemeenten 

redeneren vanuit kansen. Daarnaast komt het advies grotendeels tot stand door samenwerking met de regionale 

brandweer. De brandweer zit in de veiligheidsketen op het aspect preparatie en repressie. Dit zorgt ervoor dat het 

advies voor een belangrijk deel bestaat uit advisering over bouwkundige maatregelen die de effecten van een 

eventuele calamiteit op een specifieke locatie kunnen reduceren. Deze bouwkundige maatregelen zijn voor 

gemeenten veelal niet vast te leggen in het ruimtelijk plan waarover wordt geadviseerd. Hiervoor ontbreekt dus 

een toepasbaar uitvoeringsinstrument. Bovendien zijn de bouwkundige maatregelen duur, waardoor het 

overnemen van het advies een groot financieel obstakel kan vormen voor ontwikkelaars met ambities in het 

ruimtelijk plan.  

De claim dat deze discrepantie tussen gemeente en veiligheidsregio het advies onrealistisch maakt, kan worden 

ontkracht. Het advies gaat normaliter ook in op ruimtelijk afdwingbare maatregelen en tevens is het zo dat de 

aangedragen bouwkundige maatregelen eventueel deels kunnen worden overgenomen, waardoor ook een 

bijdrage wordt geleverd aan de effectreducering en veiligheid in het plangebied (C. van den Beld, persoonlijke 

communicatie, 23-07-2013). 

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat de Veiligheidsregio zich niet enkel op externe veiligheid richt. Er 

zijn globaal zeven typen maatschappelijke thema`s te onderscheiden waar de Veiligheidsregio zich op focust. Dit 

zijn de natuurlijke omgeving, de gebouwde omgeving, technologische omgeving, vitale infrastructuur en 

leefomgeving, verkeer en vervoer, gezondheid en de sociaal-maatschappelijke omgeving (Veiligheidsregio Zuid-

Limburg, 2011b). Voor de externe veiligheid is de technologische omgeving over ongevallen met giftige, 

explosieve en brandbare stoffen het meest relevant. Voor de verantwoordingsplicht zijn de andere thema`s echter 

ook van belang. Zo heeft de bebouwde omgeving invloed op het aantal kwetsbare objecten en het aantal 
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personen in een invloedsgebied. Ook de vraag of er voldoende vluchtwegen zijn en in hoeverre er 

brandblusvoorzieningen aanwezig zijn, valt niet enkel onder de technologische omgeving. De Veiligheidsregio 

bundelt deze facetten. Goede communicatie en helderheid over de verdeling van taken tussen de betrokken 

gemeenten en Veiligheidsregio`s is derhalve onontbeerbaar. De voor dit onderzoek geselecteerde gemeenten 

vallen zowel in de Veiligheidsregio Limburg-Noord (Venray en Horst aan de Maas) als ook in de Veiligheidsregio 

Zuid-Limburg (Nuth en Eijsden-Margraten). 

6.1.3. Provincie: Deskundigenpool en Platform 

Het zijn voornamelijk de grotere Limburgse gemeenten die bij ruimtelijke ontwikkelingen tegen complexe externe 

veiligheidsissues aanlopen. Dit zijn de gemeenten Venlo, Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. Op het gebied 

van externe veiligheid hebben zij de meeste kennis, kunde en ervaring in huis. Deze kennis, kunde en ervaring 

ontbreekt grotendeels bij de kleinere gemeenten. Vanwege dit verschil in competenties zijn deze zogenoemde 

centrumgemeenten een samenwerkingstraject gestart. Dit heeft geresulteerd in de deskundigenpool, waarin alle 

experts op het gebied van externe veiligheid als aanspreekpunt fungeren en zo nabijgelegen gemeenten 

ondersteuning bieden bij het uitvoeren van externe veiligheidstaken. De kleinere gemeenten kunnen zich tot de 

deskundigenpool wenden wanneer ze vragen hebben over de inventarisatie van risicovolle situaties, 

risicoberekeningen, voor het laten opstellen van QRA`s, toetsing van bestemmingsplannen en onderbouwing van 

de verantwoording groepsrisico, verbeterpunten voor EV-werkprocessen, voor vragen over het opstellen van 

beleidsvisies en transport- en saneringsgevallen (Relevant, 2013). De deskundigenpool biedt zo een 

laagdrempelig advies- en informatieplatform voor kleine en middelgrote gemeenten, waar ze terecht kunnen voor 

de enkele keren dat ze maken krijgen met ev-complexiteit die hun eigen capaciteit te boven gaat. 

In het verlengde van de deskundigenpool is het Platform Externe Veiligheid Limburg opgericht. Dit platform is in 

het leven geroepen door de provincie Limburg, de brandweer en gemeenten vanuit de behoefte om ervaringen te 

delen, onderlinge samenwerking te stimuleren, gebruik te maken van elkaars kennis, en uniformiteit te 

bewerkstelligen bij de uitvoering van EV-gerelateerde taken. Dit platform is toegankelijk voor alle Limburgse 

gemeenten, de provincie en de regionale hulpdiensten. Het is in beginsel de bedoeling dat het Platform ingaat op 

vragen van beleidsmatige aard. Project specifieke vragen of lokale vraagstukken die onderhevig zijn aan tal van 

omstandigheden worden doorgezet naar de eerder genoemde centrumgemeenten. Ook houdt het platform zich 

het recht voor ongevraagd advies uit te brengen aan bestuursorganen over beleidsmatige onderwerpen. 

 

Het platform heeft tot doel eraan bij te dragen dat gemeenten, de provincie en de regionale hulpdiensten 

in Limburg optimaal zijn uitgerust om de EV-taken te kunnen uitvoeren. Het platform faciliteert daartoe 

beleidsmatige en/of generieke oplossingen voor vraagstukken op het gebied van externe veiligheid. 

Daarnaast wordt het delen van ervaringen, kennisontwikkeling, de onderlinge samenwerking en de 

uniformiteit in de uitvoering van alle relevante instanties in Limburg bevorderd. (Platform Externe 

Veiligheid Limburg, n.d., p. 1) 

 

De deelnemers van het platform komen iedere zes weken bij elkaar, tenzij vaker is vereist. De ingediende 

vraagstukken worden plenair besproken door het platform. Indien nodig en mogelijk, wordt het vraagstuk verder 

uitgewerkt in een werkgroep, die daarbij eventueel wordt ondersteund door externe adviseurs. De samenstelling 

van deze werkgroepen wordt aangepast op het vraagstuk en blijft dus niet noodzakelijk beperkt tot deelnemers uit 

het platform. De bevindingen van de werkgroep worden vervolgens getoetst door het platform en als advies 

aangeboden aan de indiener van de vraag.  

Zowel de deskundigenpool als het platform zijn voortvloeisels van het provinciale programma „Veiligheid maken 

we samen‟. Dit vierjarige programma, met een looptijd van 2011 tot 1 januari 2014, probeert externe veiligheid op 

de kaart te zetten bij kleine en middelgrote gemeenten en deze gemeenten handvatten te bieden voor een betere 

omgang met dit planologisch aspect in hun besluitvorming. De provincie speelt een actieve, faciliterende rol op 

het gebied van externe veiligheid. Zo is zij ook actief met de Gezamenlijke Beleidsvisie Externe Veiligheid, die zij 

onder zoveel mogelijk gemeenten probeert uit te zetten. Zo wordt vanuit de provincie getracht een kennisnetwerk 

voor externe veiligheid op te zetten. 

Vanaf 1 januari 2014 worden gemeenten bijgestaan door de Regionale uitvoeringsdiensten (RUD`s). De opzet en 

vormgeving van deze diensten is momenteel in volle gang, en ze zijn reeds operationeel. De RUD`s zijn 

momenteel in de ontdekkingsfase, waarin de werkprocessen en precieze vormgeving langzaamaan handen en 

voeten beginnen te krijgen. Vandaar dat er op dit punt nog niet nader wordt ingegaan op de rol van de RUD`s. Dit 
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is uiteraard wel een interessant uitgangspunt voor vervolgonderzoek in de komende jaren en dit onderzoek levert 

een mogelijke bijdrage aan de verdere vormgeving van de werkprocessen en samenwerking met gemeenten. 

 

6.2. Succes- en faalfactoren 

In de voorgaande paragraaf zijn de voornaamste rollen van de belangrijkste actoren bij externe veiligheid voor 

gemeentelijke organisaties benoemd. In de casestudies in de volgende hoofdstukken wordt gekeken in hoeverre 

deze rollen bekend zijn bij de gemeente, in welke mate hier gebruik van wordt gemaakt en waar er op dat vlak 

verbetering kan worden geboekt. Zoals in de eerste hoofdstukken van deze thesis reeds is aangegeven, is er de 

afgelopen jaren ook al vastgesteld dat de borging van het aspect externe veiligheid in het ro-proces moeizaam 

verloopt. Uit deze eerdere onderzoeken zijn voor dit onderzoek relevante aanbevelingen naar voren gekomen ten 

aanzien van de succesfactoren die bij een gemeente aanwezig moeten zijn en omstandigheden die juist moeten 

worden voorkomen. Deze paragraaf heeft tot doel deze eerder benoemde succes- en faalfactoren in beeld te 

brengen. De hieruit voortkomende opsomming dient als toetsingskader voor de casestudies van de komende 

hoofdstukken. Op basis van de casestudies kunnen de hier benoemde succes- en faalfactoren worden bevestigd 

of ontkracht en eventueel worden aangevuld met nieuwe factoren die van wezenlijke invloed zijn op de borging 

van het facet externe veiligheid in het ro-proces van minder grote gemeenten. Dit alles vanuit een theoretisch 

oogpunt, zoals beschreven in hoofdstuk 4, en heeft tevens tot doel te achterhalen welke oorzaken er ten 

grondslag liggen aan deze factoren. 

6.2.1. Adviesgroep Groepsrisico 

In het kader van het Verbeterprogramma Groepsrisico (een voortvloeisel van het RIVE; samenwerkingsverband 

tussen Rijk, IPO en VNG over externe veiligheid) heeft een werkgroep van twaalf experts in 2010 een 

evaluatieonderzoek gedaan naar de implementatie van de verantwoording groepsrisico in het ro-proces. Dit 

onderzoek van de werkgroep begint vanuit een brede probleemanalyse en mondt uit in een lijst met 

aanbevelingen ten aanzien van deze implementatie. Op basis van de probleemanalyse kan worden opgemaakt 

dat de werkgroep deze problemen ziet als faalfactoren voor een goede verantwoording van het groepsrisico door 

gemeenten. De aangedragen factoren gaan echter ook in op de inhoudelijke invulling van de verantwoording, 

waar deze thesis zich enkel richt op de organisationele en instrumentele borgingsstrubbelingen van gemeenten. 

Kijkend binnen deze focus draagt de werkgroep aan dat de positie van EV in het ro-proces onduidelijk is. Waar 

EV nu nog veelal als harde norm wordt benaderd via de oriëntatiewaarde, moet het in de toekomst eerder in het 

ro-proces betrokken worden als een ontwerpvariabele voor het uiteindelijke ruimtelijke plan. Daarnaast wijst de 

werkgroep op het feit dat de bestuurlijke betrokkenheid laag is. De verantwoording is nu een ambtelijke afweging. 

De werkgroep stelt dat dit juist een taak is van ambtelijk én politiekbestuurlijk niveau. Als derde faalfactor kan 

worden onderscheden dat het advies van de veiligheidsregio onvoldoende aansluit bij de gemeentelijke 

besluitvorming (Adviesgroep groepsrisico, 2013). 

Het vervolg van het advies richt zich op het geven van aanbevelingen om deze problemen aan te pakken. Deze 

punten mogen worden gezien als succesfactoren. De eerste aangedragen oplossingsrichting betreft het maken 

van een onderscheid tussen complexe en eenvoudige gevallen van verantwoording van het groepsrisico. Dit 

onderscheid kan via een beleidsvisie worden vastgelegd. Hierbij kunnen gevallen worden gedifferentieerd waarbij 

het groepsrisico beperkt wordt verhoogd, er geen grote groepen beperkt zelfredzamen worden toegelaten, of 

ontwikkelingen worden beoogd buiten de 100%-letaliteitzone. Zo kan een ambtenaar of bestuurder snel zien of er 

een volledige verantwoording nodig is of slechts een lichte toetsing, of dat externe veiligheid helemaal geen issue 

is. Het volgende punt is dat er voldoende kennis over EV moet zijn vertegenwoordigd in het ro-proces. 

Bestuurlijke vraagstukken vragen namelijk om kwalitatief degelijke informatie, goede samenwerking van 

betrokken actoren en de mate waarin het vraagstuk kans maakt draagvlak te krijgen. Het is hierbij dus zaak dat 

niet enkel een ev-adviseur binnen de organisatie verantwoordelijk is voor de vertegenwoordiging van externe 

veiligheid in het planproces, maar dat dit een taak  is die wordt gedragen door de gehele afdeling ruimtelijke 

ordening en de hierbij betrokken actoren goed op elkaar inspelen.  

In het verlengde hiervan stelt de werkgroep dat bestuurlijke betrokkenheid en een bestuurlijk afwegingskader voor 

de verantwoording van het groepsrisico een zekere aanwinst zou zijn. Als laatste relevante succesfactor stellen 

zij dat er vroegtijdiger overleg met de veiligheidsregio moet plaatsvinden. De veiligheidsregio vertolkt de rol van 

wettelijk adviseur, brengt haar visie onderbouwd naar voren bij het bevoegd gezag, maar beredeneert vaak vanuit 

een andere insteek dan gemeenten. Zo zitten er voor de advisering over het groepsrisico bij de veiligheidsregio 

voornamelijk lieden van de regionale brandweer aan tafel. Het uitgebrachte advies blijft vaak redelijk globaal van 

aard en zit op een hoog abstractieniveau, waardoor het lastig te concretiseren is voor ambtelijk medewerkers bij 

de gemeenten (Adviesgroep groepsrisico, 2013; C. van den Beld, persoonlijke communicatie, 23 juli 2013).  
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6.2.2. Eerder onderzoek 

Het vertrekpunt voor de werkgroep uit de vorige paragraaf was het onderzoek van AVIV en Witteveen & Bos 

getiteld Kwaliteit: externe veiligheid in het ruimtelijk planproces. De bevindingen van dit onderzoek kunnen 

worden gezien als aanvulling van de succes- en faalfactoren die hierboven reeds zijn onderscheiden. Dit rapport 

geeft tevens een overzicht van de bevindingen van eerdere onderzoeken die raakvlakken hebben met dit 

onderwerp. Wanneer we deze en bovenstaande bevindingen sorteren op succes- en faalfactoren en deze 

ordenen, resulteert dit in onderstaand figuur. 

 Factor Grondslag 

Succesfactor - Beleidsmatig onderscheid maken tussen complexe en 

eenvoudige gevallen. 

Instrumenteel 

 - Voldoende ev-kennis betrekken in het ro-proces Organisatie 

 - Bestuurlijke betrokkenheid Organisatie 

 - Bestuurlijk afwegingskader Instrumenteel 

 - Tijd, aandacht en expertise  Organisatie 

 - EV vroeg in het proces als ontwerpvariabele  Organisatie 

 - Interne en externe samenwerking met actoren Organisatie 

 - Ramp of ongeluk creëert momentum voor borging Beide 

 - Combineer EV met andere milieukwaliteitseisen Beide 

 - Afstemming maatregelen met initiatiefnemer Beide 

 

 Factor Grondslag 

Faalfactor - Lage bestuurlijke betrokkenheid Organisatie 

 - Verantwoording taak van ambtelijk apparaat Organisatie 

 - Advies VR sluit niet aan Beide 

 - Geen of onvoldoende samenwerking Organisatie 

 - Onduidelijkheid over ev-doelen en -uitgangspunten Beide 

 - Kennis enkel vertegenwoordigd in één persoon Organisatie 

 - Gemeenten zetten te veel uit bij externen Organisatie 

 - Backlash Organisatie 

 - Lock in Instrumenteel 

 - Korte-termijn denken Beide 

Figuur 27. Succes- en faalfactoren (AVIV, Witteveen & Bos, 2011; eigen bewerking). 

Deze factoren in combinatie met figuren 24 en 25 uit het vorige hoofdstuk geven een goed overzicht van de 

belangrijkste succes- en faalfactoren voor gemeentelijke organisaties en hun instrumentarium. Dit overzicht dient 

als referentiekader bij de analyse van de cases in de volgende hoofdstukken. De lijst zal zo worden uitgedund of 

aangevuld en verklaard worden vanuit theoretisch perspectief, als uiteengezet in het theoretisch kader. 
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7. Case 1: De gemeente Nuth  

De voorgaande hoofdstukken hebben duidelijk gemaakt welke onderzoeksdoelen worden nagestreefd en welke 

vragen hiervoor moeten worden beantwoord. Ook de theoretische concepten die hierbij richtinggevend zullen zijn 

en hoe de hiervoor benodigde informatie zal worden verzameld. Het is nu tijd deze conceptuele uiteenzetting in 

praktijk te brengen bij de eerste case: de gemeente Nuth. 

7.1. Introductie 

De gemeente Nuth is een middelgrote gemeente 

met 15.494 inwoners op 1 januari 2013. Deze 

inwoners zijn verdeeld over de kernen Nuth, 

Vaesrade, Hulsberg, Schimmert en Wijnandsrade, 

waarvan Nuth zelf de grootste is. De centrale 

ligging in Zuid-Limburg tussen de snelwegen A2, 

A76 en A79 en nabij steden als Aachen, Heerlen 

en Maastricht maken de gemeente Nuth tot een 

goed bereikbaar, landelijke woon- en werkgebied 

met een hoog regionaal voorzieningenniveau (zie 

figuur 28 hiernaast). Nuth werkt volgens een 

missie en visie. Deze behelzen het uitgangspunt 

dat de gemeente er is voor de bewoners en 

bedrijven en dat de gemeente het eerste en 

toegankelijke aanspreekpunt voor de burger moet 

zijn. Deze ambities streeft zij na door het GOAL-

principe te hanteren, waarbij Gericht werken, 

Omgevingsgericht werken, Anders werken en 

Leiden & sturen de bestuursfilosofie vormgeven. 

Het economisch profiel wordt grotendeels bepaald 

door de drie aanwezige bedrijventerreinen De Horsel (bovenregionaal bedrijvenpark), De Steeg (kleinschalige 

bedrijvigheid) en het te herstructureren terrein De Reuken (Gemeente Nuth, 2010).  

Nuth heeft vanaf 2010 een verandering in de organisatiestructuur ondergaan. In drie jaar tijd moest er worden 

overgestapt van een aanbodgerichte gemeente naar een vraaggerichte dienstverlenende gemeente, waarbij een 

duidelijke en eenduidige toegankelijkheid centraal staat. Fase 1 bestond uit het voorbereiden van de interne 

veranderingen. In 2010 zijn hiervoor alle onderdelen van de bedrijfsvoering onder de loep genomen en nieuwe 

werkprogramma`s opgesteld. In de 2011 volgde fase 2. In deze fase zijn de grootste investeringen gemaakt. Er is 

geïnvesteerd in het opleiden van mensen, klantgericht werken en het inrichten van de benodigde ICT-systemen. 

Fase 3 begon in 2012. Dit is de operationalisatiefase geweest, waarbij de communicatiekanalen voor 

dienstverlening actief zijn geworden. Per 1 januari is het klantcontactcentrum volledig in gebruik. De nieuwe 

werkwijze wordt op vier velden gemonitord: Organisatie & Beleid; Mensen; Overleg, Communicatie & 

Besluitvorming; de Bedrijfsvoering (Gemeente Nuth, 2010).  

Verder kent de organisatie uiteraard een gemeenteraad en het college. Zij worden voor bij de uitvoering 

bijgestaan door de gemeentesecretaris, waaronder nog een manager bedrijfsvoering, een manager 

bedrijfsbeheer, een manager publieke dienstverlening en een manager ruimte en samenleving. Binnen deze vier 

pijlers voert het ambtelijk apparaat tevens haar taken uit. Nu de basisbeginselen van Nuth bekend zijn, zoomen 

we in de komende paragraaf meer in op EV. 

 

7.2. Risicoprofiel 

In figuur 24 hieronder zijn ter illuistratie de voornaamste risicobronnen binnen de gemeente Nuth weergegeven. 

De doorgetrokken rode lijnen geven de transportroutes van gevaarlijke stoffen over rijks- en snelwegen weer, 

samen met de zwartgestippelde invloedsgebieden. De stippellijnen geven aan waar buisleidingen voor onder 

andere aardgas lopen. De gele vierkantjes stellen de Bevi-inrichtingen voor, waarvan de vierkantjes met rode 

driehoek een LPG-tankstation voorstellen. Zoals te zien is, heeft vooral de grootste dorpskern, Nuth zelf, te 

maken met invloeden van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Nuth ligt als het ware ingesloten tussen 

vervoersroutes en transportleidingen. Dit houdt in dat bij de uitbreidingsplannen al snel tegen de risicocontouren 

kan worden aangelopen, als ook bij binnenkomende bouwplannen voor het buitengebied. Hierdoor zal de 

gemeente op regelmatige basis het groepsrisico moeten verantwoorden. Dit is een stimulans om gebruik te 

maken van goede beleidsmethoden of -instrumenten die hierbij behulpzaam zijn.  

Figuur 28.  Ligging Nuth (google maps, 2013). 
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Wanneer we de risicokaart uitvoeriger benaderen, zien 

we dat de gemeente Nuth voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen over de weg te maken heeft met 

twee verkeersaders. Dit is ten eerste de A76, die in 

figuur 29 bij benadering van noord naar zuid loopt. Dan 

is er de provinciale weg N298 (rechts van de A76). 

Deze weg loopt deels door de bebouwde kom, maar het 

groepsrisico is minder dan 0,1 maal de 

oriëntatiewaarde. De provinciale weg N298 loopt aan de 

andere kant van de A76 verder buiten de bebouwde 

kom. Ook hier is het groepsrisico minder dan 0,1 maal 

de oriëntatiewaarde. De N298 wordt enkel, doch 

intensief gebruikt voor het vervoer van hoofdzakelijk 

LPG via tankwagens (Risicokaart, 2013). Incidenten 

met dit soort tankwagens kunnen een BLEVE (boiling 

liquid expanding vapour explosion) tot gevolg hebben. 

Dat is onwenselijk. Via het spoor of water worden in of nabij de gemeente Nuth geen gevaarlijke stoffen vervoerd. 

Een zwaartepunt voor Nuth in het kader van externe veiligheid komt voort uit de aanwezigheid van een aardige 

verzameling hogedruk-aardgasleidingen. Deze leidingen hebben effectafstanden van respectievelijk 50, 320 en 

430 meter, op figuur 29 afgebeeld als de zwarte stippellijnen parallel aan de rode stippellijnen. De gemeente Nuth 

beschikt verder over een drietal LPG-tankstations, die als Bevi-inrichting worden gekwalificeerd. Overige Bevi-

inrichtingen zijn Lumen Enterprises Int., waar tot een maximum van 2000 kilogram aan consumenten- als 

professioneel vuurwerk mag worden opgeslagen. Verder is er nog een camping nabij Schimmert waar een 

bovengrondse propaantank van 18000 liter zorgt voor een PR van 50 meter en een dodelijke effectafstand van 

235 meter. Verder ligt er nog een kruitbunker in het oosten van Nuth, met een dodelijke effectafstand van 29 

meter. Dit zijn op hoofdlijnen de bestaande en meest relevante risicobronnen in de gemeente Nuth (Risicokaart, 

2013). 

 

7.3. Typologie 

Voordat we overgaan tot de analyse van de gemeente Nuth vanuit theoretisch perspectief, wordt hier eerst een 

overzicht gegeven van het ro-proces en de plek die externe veiligheid hierin bekleedt. Via de bevindingen uit de 

interviews scheppen we een schematisch overzicht van hoe dit proces in elkaar steekt. Dit overzicht stelt ons in 

staat te achterhalen welke randvoorwaarden op de werkwijze van Nuth van toepassing zijn en waar de 

verbeterpunten liggen. 

Externe veiligheid en de beoordeling van het groepsrisico komt bij diverse situaties aan de orde. Hoofdzakelijk 

zijn dit de situaties waarin de gemeente principeverzoeken beoordeelt, beschikt over de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning en bij het onderbouwen van bestemmingsplannen. Hierin kan een onderscheid worden 

aangebracht tussen de externe initiatieven (principeverzoeken, omgevingsvergunningen van derden) en interne 

initiatieven voor gemeentelijke ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen).  

Deze interne en externe initiatieven worden in beginsel op dezelfde wijze behandeld, aldus André Scheffer, 

beleidsmedewerker Ruimte en Samenleving bij de gemeente Nuth (persoonlijke communicatie, 4 juli 2013). De 

externe aanvragen, dus voor omgevingsvergunningen en principeverzoeken komen binnen via het wabo-traject, 

en moeten worden ingediend via een digitaal loket. Alle binnenkomende verzoeken worden verzameld en 

besproken in een structureel overleg. Dit overleg is enkele jaren geleden ingevoerd en vindt iedere veertien 

dagen plaats. Hier zijn vertegenwoordigers van alle disciplines bij vertegenwoordigd, zoals ruimtelijke ordening, 

brandweer, milieu, bouw- en woontoezicht et cetera. Dit overleg is inmiddels zover geprofessionaliseerd dat 

iedere aanvraag aan een checklist wordt getoetst en dit vormt zodoende het eerste signaleringsmoment voor 

externe veiligheid. Op basis daarvan wordt er per aanvraag een dossiereigenaar aangewezen die als 

accountmanager te werk gaat. Deze persoon zorgt ervoor dat de juiste mensen betrokken worden bij de 

inhoudelijke behandeling van de aanvraag. De behandeling van interne initiatieven, zoals het actualiseren van 

bestemmingsplannen, verloopt via eenzelfde traject.  

Ten aanzien van externe veiligheid heeft Nuth niet de ambitie veel taken in eigen huis te houden, vanwege het 

incidentele karakter en de sterke terugloop van het aantal omgevingsvergunningaanvragen. Wanneer het aspect 

externe veiligheid wordt gesignaleerd, vindt er een toetsing plaats aan de hand van een driekleurige 

signaleringskaart. Ontwikkelingen in groene gebieden zijn voor externe veiligheid niet relevant, ontwikkelingen in 

Figuur 29. Risicobronnen Nuth (risicokaart, 
2013).  
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rode gebieden kunnen niet en ontwikkelingen in blauwe gebieden moeten nader worden bekeken. In deze blauwe 

gevallen zet de dossiereigenaar de ev-vraag door naar het back office. Zij zijn vervolgens belast met de taak om 

de vaste adviseur (Olaf Bekkers van bureau Windmill) in te schakelen of de deskundigenpool te benaderen. 

In Nuth is externe veiligheid dus inhoudelijk niet ondergebracht bij een persoon of afdeling binnen de organisatie. 

De procedurele borging is vormgegeven door de aanwezigheid van een ev-bewuste bemensing bij het structurele 

overleg. Bij het vermoeden dat externe veiligheid een rol zou kunnen spelen wordt de vraag bij bouw- en 

woontoezicht neergelegd die aan de hand van de risicokaart bekijkt in hoeverre dit daadwerkelijk het geval is. 

Deze werkwijze ten aanzien van ruimtelijke plannen en vergunningaanvragen is in de figuur hieronder 

schematisch weergegeven, om een helder overzicht te scheppen van EV in het ro-proces. 

      

Figuur 30. Flowchart werkwijze Nuth (eigen bewerking). 

Het voorgaande verhaal is hierboven in het figuur grafisch weergegeven. De externe initiatieven komen binnen 

via het digitale loket en worden, net als de interne ruimtelijke plannen, besproken bij het interdisciplinaire overleg, 

dat eens per twee weken plaatsvindt. Dit is voor externe veiligheid het eerste signaleringsmoment. De taak komt 

vervolgens in handen van de afdeling bouw- en woontoezicht, die met behulp van de risicokaart nakijkt in 

hoeverre externe veiligheid een rol van betekenis speelt. De dossiereigenaar zorgt vervolgens ook dat de 

verschillende te behandelen aspecten bij de juiste afdelingen terecht komen, waarna, voor externe veiligheid, het 

back office zorgt dat het vraagstuk wordt uitgezet bij de adviseur of de deskundigenpool. De adviseur zorgt voor 

de inhoudelijke behandeling, raadpleegt indien voorgeschreven de veiligheidsregio en koppelt terug aan de 

gemeente. Het terugkomende advies wordt overgenomen, verwerkt met de overige onderdelen en vervolgens 

aangeleverd bij het bestuur. Hier wordt vervolgens de omgevingsvergunning al dan niet toegekend aan de 

aanvrager. 

 

7.4. Hulp, instrumenten en methoden 

Nu we gezien hebben hoe de gemeente Nuth omgaat met externe veiligheid in haar ruimtelijk planproces, is 

echter nog lang niet alles gezegd. Bij dit werkproces maakt de gemeente namelijk gebruik van de kennis en 

kunde van derde partijen en zij hanteert beleidsinstrumenten. Deze beleidsinstrumenten zijn op hun beurt weer 

voortgekomen uit bepaalde beleidsmethoden, die zich de afgelopen jaren hebben doorontwikkeld tot de 

spreekwoordelijke tool box en werkwijzen waar Nuth vandaag de dag gebruik van maakt. 

7.4.1. Hulp 

Zoals de inleidende paragraaf van dit hoofdstuk heeft duidelijk gemaakt, is Nuth een relatief kleine gemeente en 

sowieso de kleinste qua organisationele omvang en inwoneraantal. Er is momenteel sprake van bevolkingskrimp 
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en een terugloop van het aantal omgevingsvergunningaanvragen. Momenteel krijgt de gemeente Nuth ongeveer 

een keer per maand te maken met een omgevingsvergunningaanvraag waarbij externe veiligheidsaspecten 

moeten worden meegewogen. Het is vanwege dit incidentele karakter dat de gemeente Nuth behalve de 

signalering niks met externe veiligheid wil doen. Wanneer blijkt dat er een vergunningsaanvraag binnenkomt voor 

de bouw van enkele wooneenheden in een risicocontour, wordt de behandeling van dit onderdeel al jaren uitgezet 

bij een extern adviseur, Olaf Bekkers van bureau Windmill. Hij is ter zake deskundig en voorziet in dit soort 

gevallen in alle juridische en planologisch te nemen obstakels. Hij is ook de persoon die vervolgens 

verantwoordelijk is voor het raadplegen van de veiligheidsregio. Bovendien verantwoordt hij, indien nodig, het 

groepsrisico. Het is de bedoeling dat deze taak op korte termijn bij de deskundigenpool komt te liggen. Het 

bestaan van deze pool is sinds enkele maanden bekend bij Nuth en de mogelijkheden worden onderzocht. Het is 

echter zo dat de deskundigenpool onderdeel uitmaakt van een door de provincie gesubsidieerd programma. De 

looptijd van dit programma eindigt echter op 1 januari 2014 en momenteel wordt bekeken hoe hier een eventueel 

vervolg aan wordt gegeven.  

Intern heeft Nuth de kennis en kunde niet om externe veiligheid zelf te behandelen en gezien de enkele keren dat 

het een rol speelt is het niet de moeite waard personeel op te leiden of deskundigen aan te trekken. Er wordt bij 

het structurele overleg wel gebruik gemaakt van het IMD, de intergemeentelijke milieudienst. Hierbij zijn tevens 

de gemeenten Beek en Stein aangesloten en zij helpen bij het signaleren van eventuele ev-issues bij 

binnenkomende ruimtelijke initiatieven. De voornaamste hulp komt dus vanuit de externe adviseur, die standaard 

bij externe veiligheidsvraagstukken wordt ingeschakeld. Hij is vervolgens verantwoordelijk voor het uitvoeren van 

de taken en het betrekken van de veiligheidsregio. 

7.4.2. Instrumenten en methoden 

Om alles waarbij een externe veiligheidsbelletje gaat rinkelen uit te zetten bij een extern adviseur, moet externe 

veiligheid in eerste instantie wel worden gesignaleerd. Bij het vaststellen van de grootte van eventuele ev-issues 

wordt gebruik gemaakt van enkele instrumenten en methoden. 

Vanwege de kleinschaligheid van externe veiligheid in Nuth, bekleedt deze gemeente een ietwat unieke positie in 

deze casestudy. Ze zetten namelijk alles spreekwoordelijk buiten de deur. Desondanks heeft André Scheffer eind 

2012 besloten deel te nemen aan het pilotproject van de gemeente Limburg. Bram Kleijnen, programmamanager 

externe veiligheid van de provincie Limburg, had destijds een programma uitgerold om bij de grote Limburgse 

gemeenten kennis en kunde op het gebied van externe veiligheid te bundelen en tussen deze gemeenten het 

delen van informatie te stimuleren in een zogenoemde deskundigenpool. De volgende stap was het aanreiken 

van een inspiratiedocument aan de meer landelijke gemeenten, waarmee ook de kleinere organisaties 

handvatten werden geboden om externe veiligheid ook hier meer te laten „leven‟ en op een gedegen wijze te 

implementeren in hun ro-proces. Hiervoor waren enkele pilotgemeenten nodig en de medewerking van een 

creatieve buitenstaander. De pilotgemeenten werden Nuth en Eijsden-Margraten en de creatieve partij werd 

adviesbureau Royal HaskoningDHV.  

De beslissing om deel te nemen aan het pilotproject werd genomen vanwege een tweetal triggers. Ten eerste 

liepen de RO`ers binnen de gemeente steeds vaker tegen externe veiligheid aan op het moment dat het eigenlijk 

al te laat was. Enkele besluiten waren genomen toen bezwaarschriften aantoonden dat het externe 

veiligheidsaspect niet in afdoende mate was meegerekend. Er kwam een roep vanuit de afdeling Ruimtelijke 

Ordening om een eenvoudig instrument waarmee externe veiligheid snel kon worden meegepakt in het ro-proces. 

De tweede trigger kwam vanuit André Scheffer zelf. Hij en zijn collega`s hebben enkele jaren geleden voor het 

milieuaspect geluid een eenvoudige kaart gemaakt, waarop de geluidscontouren waren weergegeven. De 

positieve ervaring met dit instrument riep de ambitie op om ook voor andere milieukwaliteitseisen dergelijke 

kaarten op te stellen. De ambitie voor zo`n kaart, plus de roep vanuit RO hebben Nuth doen besluiten aan te 

schuiven bij het pilotproject. Een eenvoudig instrument waarmee de leek kon worden meegenomen, was de inzet. 

Dit project bevindt zich momenteel in de definitiefase. 

 

7.5. Koppeling theorie en praktijk 

Aan de ene kant maakt de gemeente Nuth dus gebruik van de signaleringskaart. Hierdoor kan externe veiligheid 

vroegtijdig worden gesignaleerd en kan het back office overgaan tot het uitzetten van de ev-taken bij de externe 

specialisten. Externe veiligheid wordt dus waargenomen, maar mag de voortgang van het ro-proces niet 

vertragen. Anderzijds wordt er ingezet op het pilotproject, waarmee toepassing van een dergelijke 

signaleringskaart een stuk eenvoudiger wordt. De voorgaande paragraaf beschrijft relatief statisch hoe externe 

veiligheid en de verantwoordingsplicht groepsrisico in het ro-proces zijn geborgd. Deze paragraaf heeft tot doel 
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deze informatie te concretiseren en te benaderen vanuit het in hoofdstuk 4 opgestelde theoretisch kader. Zoals 

bekend is het theoretisch kader opgebouwd uit twee delen: theorie over instrumentele borging en theorie over 

organisationele borging. We beginnen vanuit de organisationele borging. 

7.5.1. Vertaalslag organisatie 

De in hoofdstuk 4 geformuleerde theorie beschrijft dat padafhankelijkheid, vanuit een neo-institutionalistische 

benadering, als een rem op de organisatie kan werken. Hoge startkosten en gemaakte kosten, leereffecten, 

coördinatie-effecten en adaptieve verwachtingen zorgen ervoor dat tekortschietende werkwijzen in stand worden 

gehouden. Deze ingebedde werkwijzen kunnen doorbroken worden door exogene of endogene schokken, 

waarna padstabilisatie, path departure, of path switching op kan treden. Dit wordt versterkt en verklaard door de 

aanwezigheid van enkele succesfactoren voor goede borging. Voor de analyse van de organisationele borging 

beginnen we met het concept padafhankelijkheid. De gemeente Eijsden-Margraten neemt op dit moment deel 

aan het eerder beschreven pilotproject om externe veiligheid en de verantwoordingsplicht een betere plaats te 

geven in het ro-proces en hiervoor meer bewustzijn te scheppen binnen de organisatie. Er wordt dus verandering 

beoogd, maar de bereidheid tot medewerking binnen de organisatie is niet optimaal. In hoeverre is hier sprake 

van padafhankelijkheid? Voor de beantwoording van deze vraag hanteren we figuur 17 uit hoofdstuk 4, hieronder 

nogmaals weergegeven in figuur 31.  

Indicator Operationalisatie 

Hoge startkosten - Investeringen (tijd, geld) in huidig beleid/instrumentarium 

- Beleidswijziging kent hoge kosten (tijd, geld) 

- Efficiëntieverlies door wijziging 

- Intern te weinig kennis voor beleidswijziging/-evolutie 

- Noodzaak voor wijziging niet gepercipieerd 

Leereffecten - Interne kennis en kunde met huidig beleid/instrumentarium  

- Gebrek aan best practices met nieuwe beleid 

- Mate van inbedding huidige beleid/instrumentarium 

- Beoogde implementatiemoeilijkheden nieuw beleid 

Coördinatie-effecten - Mate van „volggedrag‟ buurgemeenten 

- Rol coördinerende instantie(s) 

Adaptieve verwachtingen - Positieve verwachting intern t.a.v. huidig beleid 

- Negatieve verwachting intern t.a.v. nieuw beleid 

- Verwachting onzekerheid te scheppen door nieuw beleid 

Figuur 31. Operationalisatie padafhankelijke organisatie (o.b.v. Francke, 2010; Struyven, 2006). 

Als eerste indicator wordt voorgeschreven dat hoge kosten van vorig beleid en hoge startkosten voor nieuw 

beleid in de weg kunnen staan aan beleidsverbetering. Op het moment maakt Nuth gebruik van een 

signaleringskaart, waar geen beleidsvisie aan is gekoppeld. De kaart werkt analoog aan eerder geïntroduceerde 

kaarten, over onder andere geluidscontouren. De hierin geïnvesteerde tijd en kosten zijn alleszins te overzien en 

staan daardoor niet in de weg aan een verbetering of vervolmaking van het beleidspalet, aldus André Scheffer 

(persoonlijke communicatie, 4 juli 2013). Bij hem bestaat de wil om op termijn een document te introduceren, 

waarin ten aanzien van externe veiligheid globale regels zijn vastgelegd over wat Nuth wel en niet wil toestaan in 

bepaalde gebiedskleuren van de signaleringskaart. Hier is echter ook een aanzienlijk prijskaartje aan gekoppeld, 

weet hij te vertellen. Dit heeft wel een remmende werking op een verbetering van hoe er in Nuth met externe 

veiligheid wordt omgegaan. De volgende meetbare factor van de indicator „hoge startkosten‟ is de gegronde 

vrees voor efficiëntieverlies door een wijziging van de huidige werkwijze. De betrokken afdelingen geven aan dat 

efficiëntieverlies op zichzelf niet de reden is, maar wel het feit dat een uitbreiding van rol van externe veiligheid 

binnen de organisatie een zekere verspilling van tijd en geld zou zijn. Het speelt namelijk bij zeer weinig 

bouwplannen een rol van grote betekenis. Afgelopen jaar zijn alle bestemmingsplannen geactualiseerd en 

externe veiligheid heeft hier in ieder bestemmingsplan een aparte paragraaf gekregen, waaraan bouwplannen 

worden getoetst. Het opzetten van nog een beleidsvisie, plus trainingen voor het personeel en aanverwante 

ingrepen, lonen de moeite niet, is de heersende gedachte. 

Onder de ideale omstandigheden zou externe veiligheid bij alle betrokken actoren en beleidsmedewerkers in het 

ro-proces een bekend begrip zijn. Het onderwerp leeft, mensen zijn enthousiast over het onderwerp en de 

basisbegrippen zijn bekend. Onder dergelijke omstandigheden kan het eenvoudig een plaats worden gegeven in 
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het dagelijkse werk van de RO`ers. Hiervan is echter geen sprake. De kennis en de wil om deze kennis tot zich te 

nemen onbreekt in de gemeente Nuth vanwege het kleinschalige en incidentele karakter van externe 

veiligheidsvraagstukken. Dit heeft tevens tot gevolg dat de noodzaak voor wijziging van huidige werkwijzen niet 

wordt gepercipieerd. 

De volgende indicator zijn de leereffecten. André Scheffer heeft voor externe veiligheid een lans gebroken binnen 

de gemeente Nuth. Hij heeft de eerder besproken signaleringskaart doorgevoerd en zich aangesloten bij het 

pilotproject. De kaart wordt intern reeds gebruikt. Intern is zodoende enige mate van gewenning ontstaan met het 

werken en interpreteren van de kaart. Enkel de ligging van een bouw- of ruimtelijk plan aan een kaart toetsen is 

echter niet te beschouwen als kennis en kunde ten aanzien van externe veiligheidsbeleid of gewenning met 

instrumentarium. Het gebruik van dit instrument binnen de organisatie staat zodoende niet in de weg van andere, 

betere of volledigere methoden. Ten aanzien van de leereffecten spelen de beoogde implementatie-moeilijkheden 

wel een rol, aangezien de noodzaak van nieuwe werkwijzen binnen de organisatie niet als aanwezig wordt 

ervaren. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er tevredenheid en bekendheid bestaat met de huidige manier van 

werken, waarbij er wordt getoetst aan een signaleringskaart en bij vraagtekens wordt het vraagstuk uitgezet bij 

Olaf, de externe adviseur. Deze manier van werken volstaat een groot deel van de tijd en zorgt voor zekerheid 

over de kwaliteit van het geleverde advies op het gebied van externe veiligheid. Echter, op de inhoud en de 

totstandkoming van het advies is geen toezicht of controle. De inbedding van deze werkwijze roept geen wil tot 

verandering op en het gemak van deze manier staat in de weg aan het meer laten „leven‟ van externe veiligheid 

binnen de organisatie. 

In het verlengde hiervan kunnen ook de coördinatie-effecten bij de gemeente Nuth worden beschouwd. De eerste 

meetbare eenheid hiervan is de mate van volggedrag naar buurgemeenten. De achterliggende aanname is dat 

onderlinge afstemming en samenwerking met buurgemeenten of andere actoren de huidige werkwijze in de hand 

werkt en verandering bemoeilijkt. De gemeente Nuth is actief binnen de IMD (intergemeentelijke milieudienst) met 

de gemeenten Stein en Beek, maar op het gebied van externe veiligheid wordt hier nauwelijks samengewerkt. De 

beleidsvoering is daarentegen wel zeer gericht op de samenwerking met bureau Windmill. Deze onderlinge 

coördinatie reikt zelfs zover dat kan worden gesteld dat de inhoudelijke beoordeling en afweging volledig buiten 

de kennis en kunde van de gemeente Nuth is komen te liggen. De adviserende rol van Windmill neemt zo de 

vorm aan van beleidsbepaling, vanwege het gebrek aan inhoudelijke toetsing binnen de gemeente. In het 

verlengde hiervan liggen ook de adaptieve verwachtingen ten aanzien van de huidige organisatiestructuur 

omtrent externe veiligheid. De werkwijze met de externe adviseur bevalt goed binnen de gemeente, alsdus André 

Scheffer (persoonlijke communicatie, 4 juli 2013). Er bestaat geen drang vanuit de organisatie om te veranderen, 

vanwege de positieve ervaringen met de werkwijze. Nieuwe beleidsvoering wordt gepercipieerd als onnodig, tijd- 

en geldrovend en lastig qua inhoud. Deze interne houding ten opzichte van huidige manieren van werken en 

eventuele verbeteringen kwalificeren de betrokken afdelingen en personen binnen Nuth als padafhankelijk. 

Deze eigenschappen van een padafhankelijke organisatie worden mogelijk doorbroken door exogene of 

endogene schokken, waarna er padstabilisatie, path departure of path switching kan optreden (zie figuur 18, 

hoofdstuk 4). Wanneer er gekeken wordt naar exogene schokken, kan vastgesteld worden dat Nuth nooit ten 

prooi is gevallen aan de gevolgen van een zwaar incident met gevaarlijke stoffen. Van een toename van het 

aantal incidenten kan derhalve niet worden gesproken. Ook het aantal risicobronnen is de laatste jaren niet 

gestegen. Door de betrekking van de leidinggevende laag binnen de organisatie en de aandacht voor externe 

veiligheid vanuit de provincie (hoger bestuursniveau) is externe veiligheid enigszins op de kaart komen te staan 

binnen Nuth, hoewel het niet enthousiast door de afdelingen Milieu en RO is opgepakt. Ook recente incidenten 

die de media haalden, hebben niet gezorgd voor een opleving van het aspect externe veiligheid. Exogene 

schokken kunnen op deze plaats niet als aanknopingspunt worden aangewezen voor de doorbraak van de 

padafhankelijke houding van de gemeente Nuth. 

De endogene schokken bieden volgens het theoretisch kader een ander mogelijk aanknopingspunt. Hiervan kan 

sprake zijn, wanneer een individu binnen de organisatie de institutie betwijfelt, het beleid door de organisatie als 

onvolledig wordt gepercipieerd, of de institutie zichzelf niet meer versterkt.  

In Nuth heeft zich een situatie voorgedaan die voldoet aan deze criteria. Er werd bij het actualiseren van een 

bestemmingsplan door RO`ers aangelopen tegen het feit dat er een ingewikkelde waslijst moest worden getoetst. 

Er ontstond behoefte aan een eenvoudig instrument waarmee zelfs een leek betrekkelijk gemakkelijk mee 

overweg kan. Er is naar analogie van gehanteerde geluidskaart een proces gestart om ook voor externe 

veiligheid een signaleringskaart te maken. Dit proces is wordt getrokken door André Scheffer, die ook de behoefte 

signaleerde aan een gemakkelijk beleidsinstrument. Oorzaak hiervan was het feit dat milieukwaliteitseisen als 

geluid en lucht wel een volwaardige plaats hadden in het ro-proces, maar externe veiligheid eigenlijk door 
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niemand begrepen werd. Hieruit kan afgeleid worden dat het beleidsinstrumentarium als niet-volledig werd 

beschouwd door de personen die ermee behoren te werken, en dat een individu de toenmalige manier van 

werken in twijfel heeft getrokken. De institutie vraagt dus om en duidelijkere werkwijze en bevond zich, voordat er 

werd gestart met de signaleringskaart, in een fase waarin de institutie zichzelf niet meer versterkte. Anders 

gezegd, de manier waarop er werd omgegaan met externe veiligheid in de gemeentelijke organisatie vroeg om 

verbetering en de organisatie voelde deze behoefte zelf. Vanuit theoretisch perspectief kan er zodoende 

gesproken worden over endogene schokken die ertoe hebben bijgedragen dat de voormalige manier van werken 

is aangevuld met een nieuw beleidsinstrument. De institutie is dus deels verbroken. 

Zoals reeds vermeld kan er in dergelijke gevallen sprake zijn van padstabilisatie, path departure of path switching. 

De situatie in Nuth vertoont de kenmerken van padstabilisatie. Er is hierbij sprake van een marginale 

beleidswijziging, die in Nuth wordt gekenmerkt door de invoering van de signaleringskaart en een volwaardigere 

plaats voor externe veiligheid bij het structureel overleg. Ten aanzien van de verantwoordingsplicht groepsrisico 

en de kennis over de inhoud verandert de institutie niet of nauwelijks. Het is dus enkel een maatregel die ziet op 

de organisatie, waardoor het vorige beleid op inhoud grotendeels blijft gehandhaafd. De padafhankelijkheid is dus 

marginaal doorbroken met de invoering van een signaleringskaart en de inzet op het verbeteren van de mind set 

op langere termijn. 

De vraag is nu waarom de organisatie deze karakteristieken van padafhankelijkheid vertoont. Deze vraag 

beantwoorden lukt beter wanneer de omstandigheden die hiertoe bijdragen of juist aan in de weg staan helder 

zijn. Figuur 20 uit hoofdstuk 4 schrijft voor dat de aanwezigheid van enkele succesfactoren het borgen van 

veranderingen en verbeteringen kan laten slagen. Ten eerste de aanwezigheid van een of meerdere keyplayers 

die als kartrekker of pionier optreden. Deze persoon bevindt zich in de positie niet toereikende 

beleidsarrangementen te identificeren en aan de kaak kan stellen. In Nuth is deze persoon aanwezig in de vorm 

van de medewerker van de afdeling Bouw- en woontoezicht André Scheffer. Zijn rol in dit verhaal is in het 

voorgaande al uitvoerig aan bod gekomen. 

Een volgende factor is de aanwezigheid van steun en betrokkenheid van leidinggevenden. Zonder toestemming 

en medewerking van de bestuurslaag is verandering namelijk niet te bewerkstelligen. In Nuth is dit voorheen geen 

probleem gebleken. Het betreft een kleine organisatie, waardoor de betreffende leidinggevende eenvoudig te 

benaderen en te overtuigen is, aldus André Scheffer (persoonlijke communicatie, 4 juli 2013). Hoewel ze 

eenvoudig te benaderen zijn, is overtuigen een stuk ingewikkelder. Er zijn vaak economische belangen die 

sterker wegen dan de noodzaak tot implementatie van volledig nieuw beleid op basis van kennis die Nuth zelf in 

huis zou kunnen halen. In plaats daarvan is er dus gekozen voor een intensieve samenwerking met een extern 

adviseur (waar het ev-profiel van Nuth zich ook voor leent) en een geleidelijke bewustwording en signalering van 

externe veiligheid. Hiervoor is echter ook enig enthousiasme nodig bij de betrokken personen. Dit enthousiasme 

is nu nog slechts in zeer beperkte mate aanwezig. De signaleringskaart en de bijspijkerbijeenkomsten moeten 

hier een bijdrage aan leveren, maar in hoeverre dit gaat lukken, valt nog te bezien. Dit is een meerjarenproject, 

maar een bewustwordingsproces vergt veel tijd en aandacht. 

Verder wordt als succesfactor voorgeschreven dat de organisatie een open cultuur en structuur moet kennen. De 

bestuurslaag moet eenvoudig te benaderen zijn, evenals de overige afdelingen. Hierdoor kunnen plannen 

gemakkelijk besproken worden. Er moet dus sprake zijn van toegankelijkheid en enige mate van 

veranderingsgezindheid. Scheffer geeft aan dat deze succesfactor zeker aanwezig is. Vanwege de 

kleinschaligheid van de gemeente en de platte organisatie kan iedereen die moet worden betrokken snel worden 

aangesproken. Er bestaan geen drempels. 

De volgende succesfactor voor borging van verbetering is dat er een concrete doelstelling moet zijn, die 

stapsgewijs kan worden gehaald. Scheffer geeft aan dat deze doelstellingen niet duidelijk waren, maar de manier 

waarop hiermee moest worden omgegaan wel. Er bestaat in Nuth namelijk geen eigen beleidsvisie voor externe 

veiligheid, maar wanneer externe veiligheid bij ruimtelijke plannen een issue is, wordt dit issue uitgezet bij een 

externe specialist. Deze specialist beoordeelt de inhoud en brengt een advies uit, dat na controle door de 

veiligheidsregio en toetsing aan de richtlijnen van het vigerend bestemmingsplan door Nuth wordt overgenomen. 

Ten aanzien van externe veiligheid zijn er geen doelstellingen geformuleerd waar naartoe kan worden gewerkt, 

om bijvoorbeeld een slechts beperkte mate van risico te accepteren in een bepaald gebied. 

Als laatste succesfactor moet er voldoende tijd, geld en capaciteit beschikbaar zijn om de verbeterplannen 

handen en voeten te geven. Tijd, geld en capaciteit zijn essentiële zaken. André Scheffer (persoonlijke 

communicatie, 4 juli 2013) geeft aan dat deze zaken geen issue zijn in Nuth. Hij geeft aan dat er voldoende 

middelen en tijd worden aangeboden om externe veiligheid op een goede manier te faciliteren. Zo ook om de 
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signaleringskaart intern op te stellen en uit te rollen. Om externe veiligheidstaken, zoals de beoordeling van 

risico`s en de verantwoording van het groepsrisico, in de gemeentelijke organisatie zelf uit te voeren, is echter 

niet voldoende tijd, geld en capaciteit beschikbaar. 

7.5.2. Vertaalslag instrumenten 

In de vorige subparagraaf is de organisatie van Nuth nader onder de loep genomen. Deze organisatie en de 

gebruikte beleidsinstrumenten zijn uiteraard in zekere mate onlosmakelijk verbonden en de instrumenten zijn dus 

al in enige mate ter sprake gekomen. Ze worden in deze subparagraaf echter specifieker benaderd vanuit de 

opgestelde theoretische inzichten. Deze theorie ziet op de effectiviteit van de set aan gebruikte 

beleidsinstrumenten. Dit valt volgens de verfijnde instrumentele benadering af te lezen aan de passendheid van 

het issue met de context en de doelgroep. Hieraan kunnen backlashes, lock in situaties en korte termijn denken in 

de weg staan. 

Contingenten voor effectiviteit  

Context Doelgroep 

Issue  Instrument 

Figuur 32. Verfijnde-instrumentele theorie (o.b.v. Schonenberg, 2011). 

In de gemeente Nuth hebben we te maken met een betrekkelijk klein extern veiligheidsprofiel. Het aantal 

risicobronnen is klein evenals het aantal bouwplannen waarbij externe veiligheid een rol speelt. Scheffer 

(persoonlijke communicatie, 4 juli 2013) geeft aan dat het aspect externe veiligheid beleidsmatig is geborgd in de 

bestemmingsplannen van de gemeente Nuth. Recentelijk zijn alle bestemmingsplannen geactualiseerd, waarbij 

aan ieder plan een paragraaf over externe veiligheid is toegevoegd. Hierin is de grootte van dit veiligheidsprofiel 

in dat specifieke gebied beschreven en staat zeer globaal aangegeven in welke mate externe veiligheidsrisico`s 

een bezwaar vormen voor eventuele locatieontwikkelingen. Het geringe aantal omgevingsvergunningaanvragen 

en het kleine aantal risicobronnen zorgt ervoor dat de context en het beleidsissue een beperkt beleidsinstrument 

toestaan. De kenmerken van de doelgroep of organisatie lenen zich voor de vastlegging van globale voorwaarden 

in het bestemmingsplan en een verdere uitwerking door een vaste externe adviseur. De gemeente Nuth heeft de 

kennis niet in huis om zelf inhoudelijke keuzes te maken ten aanzien van externe veiligheid en heeft deze ambitie 

ook niet. Het gehanteerde beleidsinstrumentarium vertoont daardoor een goede fit met de contingenten issue, 

context en doelgroep. Hierbij moet echter een kanttekening worden geplaatst. Om te kunnen spreken van een 

effectief gebruik van een beleidsinstrumentarium, moet iedereen binnen de organisatie die ermee te maken krijgt, 

weten hoe het moet worden gebruikt, wat vakinhoudelijke begrippen betekenen, wie waarvoor verantwoordelijk is, 

enzovoorts. André Scheffer geeft aan dat dit in Nuth nog niet het geval is. Externe veiligheid is een onderwerp dat 

niet leeft, niet tot de verbeelding spreekt en waarvan de basiskennis ontbreekt binnen de afdeling Ruimtelijke 

Ordening. Hier kan dus nog een verbetering worden behaald. Aan het bereiken van deze betere mind-set kunnen 

enkele valkuilen in de weg staan, zoals in het theoretisch kader is omschreven. Dit zijn de backlach, de lock-in 

situatie en het korte-termijn denken, zoals hieronder is weergegeven in de kopie van figuur 15 uit het theoretisch 

kader.  

Valkuilen Indicatoren 

Backlash - Ad hoc invoering 

- Ondoordacht, onvolledig beleid 

- Geen anticipatie op ongewenste effecten 

- Weinig tijd en ruimte om te leren 

- Geen alternatieve opties opengehouden 

Lock in - Onvolledig instrument breed ingebed 

- Gebruik huidig instrument blokkeert innovatie 

- Ten tijde van invoering huidig instrument geen oog voor vervolg  

Korte-termijn denken - Onvolledige afstemming actoren over zwaarte van probleem 

- Project- i.p.v. procesgerichte benadering 

- Ontbreken langere termijnvisie 

- Kosten-baten analyse als leidend instrument 

Figuur 33.  Operationalisatie barrières (o.b.v. Rotmans, 2006). 
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Wanneer de institutionele situatie van de gemeente Nuth naast bovenstaande valkuilen wordt gelegd, zien we dat 

korte termijndenken het voornaamste obstakel is op weg naar een goede borging van externe veiligheid. De 

afstemming tussen betrokken personen is niet volledig. Met andere woorden; de medewerkers van de afdeling 

Ruimtelijke Ordening zien de meerwaarde van kennis over externe veiligheid niet in. Het is niet het huidige 

instrumentarium dat de verbetering van de effectiviteit blokkeert. Het is de manier waarop andere betrokkenen 

aankijken tegen de context en het issue. Er is geen consensus over de zwaarte van het probleem ten aanzien 

van de borging van externe veiligheid in Nuth tussen de ev-specialist en de overige afdelingen. Er wordt 

momenteel niet actief aangestuurd op een procesmatige verbetering van de mind-set, maar er wordt nog als 

vanouds gewerkt via het projectmatige stramien van signaleren van een ev-issue en dat vervolgens zo snel 

mogelijk in handen doen komen van de extern specialist. Het niet hanteren van vastgelegde beleidskeuzes 

omtrent te aanvaarden risico`s, zorgt voor een gebrek aan langetermijnvisie. Dit draagt ertoe bij dat medewerkers 

geen voeling krijgen met de materie en de huidige werkwijze in stand laten. Hoewel er aandacht aan dit aspect is 

besteed bij de actualisering van de bestemmingsplannen, is ook hier nog ruimte voor verbetering. Ook het feit dat 

economische motieven zwaarder wegen, is wederom een begrijpelijk, doch voor verbetering vatbare opstelling 

van de gemeente Nuth. 

In de interviews is tevens de beleidsmethode Kleine Bouwplannen besproken. Deze methode is in paragraaf 2.3 

besproken. De gemeente Nuth geeft aan dat deze methode voor hen in ieder geval niet de gewenste richting 

biedt. De meeste risicobronnen bevinden zich zeer verspreid over het grondgebied. Het aantal aanvragen voor 

nieuw te vestigen risicobronnen of omgevingsvergunningen die in het kader van externe veiligheid relevant zijn, 

loopt tevens sterk terug vanwege de economische recessie en de bevolkingskrimp in deze gemeente. Het 

opstellen van een uitvoerige inventarisatie en bijbehorende gebiedskaart met beleidsregels voor enkel de kleine 

bouwplannen sluit zodoende niet aan bij de ev-context en de grootte van het ev-issue van Nuth. Wel wordt 

aangegeven dat het voor stedelijkere gebieden, met een hogere concentratie en dichtere spreiding van 

risicobronnen, een behulpzame methode kan zijn. Het feit dat de methode gebruik maakt van een gekleurde 

risico- annex signaleringskaart is aan te moedigen. Het feit dat er beleidsregels zijn gekoppeld aan de kaart is 

echter het grootste punt van kritiek. De provincie beheerst zo de beleidsvrijheid en een deel van de regie ten 

aanzien van de ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van risicobronnen. Wanneer een gemeente bereid is 

deze vrijheid op te geven, heeft de methode kans van slagen (A. Scheffer, persoonlijke communicatie, 4 juli 

2013). De methode is voor Nuth dus niet geschikt, vanwege de ontbrekende passendheid met het issue en de 

context en de organisatie. Wanneer de uitrol op provinciale schaal zou plaatsvinden, ondermijnt het het gezag 

van de gemeenten, maar krijgt Nuth bovendien een instrument in handen waarmee het niet wenst te werken. Het 

toetsen van externe veiligheidsrisico`s en opstellen van beleidsregels valt namelijk buiten de ambitie en zou 

neigen richten overmatige documentproductie, vanwege de geringe omvang van het ev-issue in Nuth. 

 

7.6. Conclusie 

Na iedere case zal een tussentijdse conclusie volgen over de betreffende gemeentelijke organisatie, de omgang 

met externe veiligheid en de verantwoording van het groepsrisico in het licht van het theoretisch kader en over de 

bijdrage aan de beantwoording van de hoofdvraag van het onderzoek. 

De gemeente Nuth bekleedt een ietwat uitzonderlijke positie in deze casestudy. Enerzijds vertoont Nuth tekenen 

van padafhankelijkheid. De organisatie werkt zoals ze altijd heeft gedaan en voor een vergroting van de 

aanwezige kennis over externe veiligheid is geen animo of noodzaak. Anderzijds heeft Nuth de ambitie ook niet 

om meer taken en verantwoordelijkheden dan strikt noodzakelijk op het gebied van externe veiligheid naar zich 

toe te trekken. Er wordt volstaan met een paragraaf in ieder bestemmingsplan en voor de juiste know-how leunt 

de organisatie op een vaste externe adviseur. Deze handelswijze wordt gerechtvaardigd door de fit van de vier 

contingenten over de effectiviteit van het gehanteerde beleidsinstrumentarium. Nuth stelt zich met deze manier 

van werken op als een kleine gemeente en speelt zo in op de krimpverschijnselen waarmee de regio te kampen 

heeft. De vraag is echter of een dermate sobere invulling van dit deel van de gemeentelijke verantwoordelijkheid 

een duurzame oplossing biedt. Deze zorg is bekend bij de gemeente. Vandaar dat er is gekozen voor deelname 

aan het pilotproject. Dit project moet in Nuth zorgen voor meer houvast voor de RO`ers en vergunningverleners. 

Met een dergelijke inhaalslag op het gebied van de houding ten aanzien van externe veiligheid kan al veel winst 

worden behaald om te waarborgen dat externe veiligheidsrisico`s en het groepsrisico op een minstens wettelijk 

minimum niveau wordt afgewogen. 

De lessen die op basis van de gemeente Nuth mogen worden getrokken in het kader van de hoofdvraag van het 

onderzoek zijn leerzaam doch eenvoudig. Naast de gepresenteerde set aan succes- en faalfactoren kunnen hier 

namelijk enkele kwalitatieve factoren aan worden toegevoegd. Op de eerste plaats moet een gemeentelijke 
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organisatie een helder en eenduidig beeld hebben over wat zij wel en niet zelf wil of moet doen. De verdeling van 

taken en verantwoordelijkheden moet dus duidelijk zijn. Daarnaast moet de gemeente een manier van werken 

selecteren die aansluit bij het beleidsissue, de context en grootte van het issue externe veiligheid, en de manier 

van werken moet passen bij de grootte van de organisatie. Om naast deze organisationele en instrumentele 

kanttekeningen de kwaliteit van het inhoudelijke resultaat te waarborgen, dienen kleinere gemeenten met weinig 

inhoudelijke kennis samen te werken met een derde partij, ter controle annex advisering. 

Tot slot kan worden gesteld dat voor een gemiddeld middelgrote gemeente met een aanzienlijk extern 

veiligheidsprofiel de werkwijze van Nuth niet zonder meer over te nemen is. Het simpelweg overboord zetten van 

de taken en verantwoordelijkheden bij een extern adviseur en zelf niet de kennis hebben hier inhoudelijk op te 

reflecteren, zou getuigen van een gebrek aan toewijding aan de randvoorwaarden van ruimtelijke ordening. Voor 

Nuth is het echter een acceptabele manier gebleken, aangezien de omstandigheden van de organisatie, de regio, 

het ev-profiel en de ervaringen goed op elkaar zijn afgestemd. Afhankelijk van de concrete omstandigheden 

kunnen succes- en faalfactoren anders worden ingevuld.  
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8. Case 2: De gemeente Eijsden-Margraten 

Het vorige hoofdstuk behandelde de instituties omtrent externe veiligheid bij de gemeente Nuth. Vanuit een 

praktijk- en theoriegerichte benadering zijn de deelvragen van dit onderzoek beantwoord. Dit biedt straks houvast 

bij de beantwoording van de hoofdvraag. Hier is echter meer informatie voor nodig. Daarom gaat dit hoofdstuk 

dieper in op de gemeente Eijsden-Margraten. 

8.1. Introductie 

Eijsden-Margraten is een van de zuidelijkst gelegen 

gemeenten van Nederland, ten zuid-oosten van 

Maastricht. Het is een middelgrote gemeente met 

ongeveer 25000 inwoners, verdeeld over vijftien dorpen 

en twintig gehuchten, of buurtschappen. De grootste 

dorpen zijn Eijsden, Margraten, Cadier en Keer, 

Mariadorp en Gronsveld. Dit zijn de kernen met meer 

dan 2000 inwoners. Eijsden-Margraten grenst aan de 

Nederlands-Belgische grens en wordt westelijk 

afgebakend door de Maas. Het heuvellandschap in het 

midden van de Euregio in combinatie met een sterke 

focus op landbouw en fruitteelt maken van Eijsden-

Margraten een landelijke gemeente. Echter, door de 

nabijheid en goede bereikbaarheid van steden als 

Maastricht en Aken is het regionale voorzieningenniveau 

op een zeer acceptabel niveau gebleven. De ligging 

tussen twee verstedelijkte gebieden maken Eijsden-

Margraten tevens tot een forensengemeente. Daarnaast 

hebben de historie en het landschap een toeristische 

trekpleister gemaakt van de gemeente, voor zowel 

binnen- als buitenlandse toeristen. 

Verder kenmerkt de gemeente zich niet door grootschalige bedrijvigheid op regionale bedrijvenparken, maar 

focust ze zich meer op kleinschalige, kwalitatief sterke ondernemingen. Eijsden-Margraten kent momenteel 1522 

ondernemingen, die samen goed zijn voor 5700 full-time banen. Dit is niet voldoende om de eigen 

beroepsbevolking te bedruipen, wat verklaart waarom de gemeente veel bewoners huisvest die werkzaam zijn in 

Maastricht, maar ook in Aken en Luik. 

Bestuurlijk gezien ligt het primaat bij enkele voorname beleidsthema`s. Hieronder vallen issues van algemeen 

belang, cultuur en recreatie, economische zaken, financiering, onderwijs, openbare orde en veiligheid, ruimtelijke 

ordening, sociale voorzieningen, verkeer en vervoer, en volksgezondheid en milieu. Het feit dat Eijsden-

Margraten sinds 2011 een fusiegemeente is, stelt het bestuur voor enkele uitdagingen op deze punten, waar zij in 

het coalitie-akkoord zeven speerpunten heeft opgesteld. Deze punten zien op een verdere integratie van de 

voormalige twee gemeenten, het bevorderen van de vitaliteit en duurzaamheid, het positioneren van de nieuwe 

gemeente in de regio, het realiseren van enkele grote projecten, zoals de uitvoering van woningbouwlocaties en 

het realiseren van een nieuw sportpark, krimp bestrijden, het op orde houden van de financiën en gerichte 

doelgroepenaanpak in de gemeente (Gemeente Eijsden-Margraten, 2011). Voor zover een algemene introductie 

van de gemeente Eijsden-Margraten. De komende paragraaf zoomt in op issues ten aanzien van externe 

veiligheid in deze gemeente. 

 

8.2. Risicoprofiel 

De figuur hieronder geeft een uitsnede van de professionele risicokaart van de gemeente Eijsden-Margraten. Wat 

opvalt zijn de Bevi-inrichtingen (aangegeven met de gele vierkantjes) en de buisleidingen (stippellijnen) die het 

transport van gevaarlijke stoffen faciliteren. Ook de transportroutes voor wegvervoer (doorgetrokken lijnen) nabij 

de kernen Margraten en Eijsden staan afgebeeld. Wat hier zichtbaar wordt, is het feit dat voornamelijk de buis-

leidingen en transportroutes zorgen voor een verantwoordingsplicht wanneer bijvoorbeeld een verhoging van het 

aantal personen of beperkt zelfredzamen in de invloedsgebieden of een nieuwe categoriale inrichting wordt 

beoogd met een ruimtelijk initiatief. 

Wanneer we de risicokaart uitvoeriger benaderen, zien we dat de gemeente Eijsden-Margraten vier LPG-

tankstations telt. Verder zijn er nog vier overige Bevi-inrichtingen, waarvan Umicore Nederland B.V. zelfs 

Figuur 34. Gemeente Eijsden-Margraten, 
2011. 
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kwalificeert als BRZO-inrichting, vanwege de grote 

hoeveelheid aanwezige zinkoxide. Verder bevinden er 

zich nog enkele kleine risicobronnen in het 

buitengebied, die slechts in zeer kleine mate relevant 

zijn bij de ruimtelijke planvorming. Het betreft hier 

kleinere propaantanks en dergelijke. 

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, heeft Eijsden-

Margraten te maken met de rijksweg A2, de 

provinciale wegen N598 (Margraten – Belgische 

grens) en N278 (Maastricht – Vaals). De gemeente 

krijgt, ondanks de nabijheid van de Maas, niet te 

maken met risico`s van vervoer van gevaarlijke 

stoffen over deze waterweg, aangezien de 

risicocontouren van deze transporten niet reiken tot 

aan de oevers van de rivier en het transport bovendien 

redelijk beperkt is (Risicokaart, 2013). 

Op het gebied van buisleidingen stelt de stippellijn uiterst rechts een stikstofbuisleiding van defensie voor. De 

buizen in het midden, boven en links zijn vanuit het oogpunt van externe veiligheid relevanter. Dit zijn de leidingen 

van de Nederlandse gasunie, waar onder hoge druk aardgas door wordt getransporteerd. Deze buisleidingen 

hebben achtereenvolgens effectafstanden van 320 meter, 220 meter en 50 meter. Deze leidingen leggen op die 

manier een spreekwoordelijke schaduw over een aanzienlijk deel van het gemeentelijk grondgebied, waarvoor de 

verantwoording van het groepsrisico een belangrijke rol speelt in het ruimtelijk ordeningsproces. 

 

8.3. Typologie 

Net als in het vorige hoofdstuk zal nu overzichtelijk worden weergegeven hoe het ro-proces van de gemeente 

Eijsden-Margraten is vormgegeven en op welke manier externe veiligheid hier een plaats heeft gekregen. Dit 

overzicht stelt ons in staat te achterhalen welke randvoorwaarden op de werkwijze van Eijsden-Margraten van 

toepassing zijn en waar de verbeterpunten liggen. 

Externe veiligheid en de beoordeling van het groepsrisico komt bij diverse situaties aan de orde. Hoofdzakelijk 

zijn dit de situaties waarin de gemeente principeverzoeken beoordeelt, beschikt over de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning en bij het onderbouwen van bestemmingsplannen. Hierin kan een onderscheid worden 

aangebracht tussen de externe initiatieven (principeverzoeken, omgevingsvergunningen van derden) en interne 

initiatieven voor gemeentelijke ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen).  

Voor de externe initiatieven hanteert de gemeente Eijsden-Margraten een digitaal omgevingsloket. Deze 

werkwijze biedt het ambtelijk apparaat en de aanvragende partij uniformiteit en duidelijkheid. Zoals hierboven 

reeds vermeld, stelt Eijsden-Margraten vergunningaanvragers in de gelegenheid een zogenoemd principeverzoek 

in te dienen. Middels een vooroverleg wordt de intentie van de aanvrager kenbaar bij de gemeente. De 

gemeentelijke adviseurs en specialisten van de relevante facetten voeren vervolgens een oriënterend gesprek en 

een quick-scan uit om vast te stellen of het initiatief al bij voorbaat op onoverkomelijke bezwaren stuit. Ook 

externe veiligheid is hierbij een toetsingsfactor. Wanneer hier groen licht wordt gegeven, kan de initiatiefnemer 

zijn definitieve omgevingsvergunning-aanvraag indienen. De aanvraag komt vervolgens bij de gemeente binnen 

via het omgevingsloket voor vergunningen (gemeente Eijsden-Margraten, 2010).  

Via het loket komen de aanvragen terecht bij het back office. Hier worden de initiatieven ontleed en de 

verschillende onderdelen worden intern uitgezet bij de personen die verantwoordelijk zijn voor dat specifieke 

onderdeel. Dit is het signaleringsmoment voor externe veiligheid. De organisationele borging van EV is in Eijsden-

Margraten momenteel ondergebracht in één persoon. De medewerkers van het back office zorgen dat de 

vergunningaanvragen altijd langs deze persoon komen. 

Bij de voorbereiding van interne initiatieven zoals bestemmingsplannen wordt een vergelijkbare werkwijze 

gehanteerd. Bij het opstellen van alle (voor-)ontwerpbestemmingsplannen wordt het aspect externe veiligheid 

meegenomen. Wederom is het het back office dat de verschillende aspecten, die moeten worden behandeld in 

het bestemmingsplan, worden uitgezet bij de juiste personen binnen de organisatie. Zo komt ook externe 

veiligheid weer bij deze ene persoon terecht. Hoewel EV op deze manier ogenschijnlijk is geborgd in deze 

persoon, glippen er toch te veel zaken tussen de netten door, aldus Jasmijn Nieuwenhuijs, beleidsmedewerker 

Figuur 35. Risicokaart Eijsden-Margraten 
(risicokaart, 2011). 
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afdeling ruimtelijke ordening en externe veiligheid (persoonlijke communicatie, 1 juli 2013). Zij wijst erop dat 

bijvoorbeeld de afdeling Maatschappij regelmatig eigenhandig activiteiten onderneemt, waarbij externe veiligheid 

totaal geen aandacht krijgt. Ook de uitvoer van projecten, die niet eerst door de back office worden ontleed, 

ontsnappen aan de aandacht van de externe veiligheidspecialist. 

In Eijsden-Margraten wordt bij bestemmingsplannen externe veiligheid altijd een plaats gegeven. Voor 

omgevingsvergunningen is dit niet altijd het geval. Zo zal een kapvergunning geen externe veiligheidsissues 

opleveren. Echter, bij benadering speelt bij twintig procent van de aanvragen externe veiligheid een rol van 

betekenis. Hierbij kan gedacht worden aan de bouw van enkele wooneenheden in het invloedsgebied van een 

LPG-tankstation, maar ook voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan, waardoor er verminderd 

zelfredzamen grotere delen van de dag in het invloedsgebied van een aardgasbuisleiding verblijven. 

In de gemeente Eijsden-Margraten is de behandeling van externe veiligheid dus ondergebracht bij één persoon. 

Waar andere milieuaspecten, zoals lucht en geluid, onder de afdeling Milieu vallen, behoort externe veiligheid tot 

de afdeling Ruimtelijke ordening, vanwege de beoogde ruimtelijk scheiding.  

 

Figuur 36. Flowchart werkwijze Eijsden-Margraten (eigen bewerking). 

Wanneer we de hierboven besproken werkwijze van de gemeente Eijsden-Margraten schematisch weergeven, 

komen we bij bovenstaand figuur. Particulieren (hier bedoeld als burgers of bedrijven) dienen een initiatief in waar 

ze een omgevingsvergunning voor nodig hebben via het omgevingsloket. De interne initiatieven zijn vaak de 

ruimtelijke plannen in de vorm van een bestemmingsplan, afkomstig van het gemeentebestuur en voorbereid door 

een raadscommissie. Het back office zet de aanvragen intern ter beoordeling uit bij de verantwoordelijke 

personen en afdelingen. Dit is voor externe veiligheid het eerste moment dat er een spreekwoordelijk belletje kan 

gaan rinkelen: het signaleringsmoment. Na de individuele beoordelingen worden de aspecten gebundeld en dit 

resulteert in een onderbouwde beoordeling die goed- of afgekeurd wordt door het gemeentebestuur. De 

aanvrager van de omgevingsvergunning krijgt vervolgens, indien goedgekeurd, zijn beschikking. Hoewel dit 

systeem op papier gedegen lijkt, ontsnappen er echter nog te veel activiteiten, die buiten het back office omgaan, 

aan de beoordeling. Dit komt doordat externe veiligheid slechts door één persoon binnen de organisatie wordt 

geborgd, hoewel borging hiervoor wellicht een groot woord is. 
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8.4. Hulp, instrumenten en methoden 

Nu we gezien hebben hoe de gemeente Eijsden-Margraten omgaat met externe veiligheid in haar ruimtelijk 

planproces, is echter nog lang niet alles gezegd. Bij dit werkproces maakt de gemeente namelijk gebruik van de 

kennis en kunde van derde partijen en zij hanteert beleidsinstrumenten. Deze beleidsinstrumenten zijn op hun 

beurt weer voortgekomen uit bepaalde beleidsmethoden, die zich de afgelopen jaren hebben doorontwikkeld tot 

de tool box en werkwijzen waar Eijsden-Margraten vandaag de dag gebruik van maakt. 

8.4.1. Hulp 

De gemeente Eijsden-Margraten heeft één persoon binnen de gelederen die verantwoordelijk is voor de borging 

en behandeling van externe veiligheid. Deze beleidsmedewerker is hier in 2011 begonnen en beschikte destijds 

nauwelijks over enige kennis over dit onderwerp. Via scholingen, workshops en presentaties van onder andere de 

provincie Limburg en Royal HaskoningDHV over externe veiligheid heeft deze medewerker hierover de nodige 

kennis opgedaan en de relatie met het gemeentelijk ro-proces. De hier opgedane inzichten deden haar beseffen 

dat externe veiligheid in Eijsden-Margraten bij lange na niet op afdoende wijze werd geborgd. Zij heeft deze taak 

op zich genomen, maar is niet in staat alles ten aanzien van externe veiligheid zelf uit te voeren (J. Nieuwenhuijs, 

persoonlijke communicatie, 1 juli 2013).  

Bij externe initiatieven is het in beginsel de aavrager die verantwoordelijk is voor de verantwoording van het 

groepsrisico. In complexe gevallen wordt de beoordeling hiervan overgelaten aan de experts van de 

deskundigenpool. Ook de berekening van plaatsgebonden risico`s, het opstellen van QRA`s, het definiëren van 

oriëntatiewaardes en het beoordelen van overige complexe gevallen zijn voorbeelden van taken die niet enkel 

door een kortstondig ev-geschoolde beleidsmedewerker kunnen worden uitgevoerd. Deze ambitie heeft de 

gemeente ook niet. Het aantal keer per jaar dat dergelijke gevallen zich aandienen is dermate beperkt dat deze 

taken beter kunnen worden aanbesteed. Het loont zich niet, wanneer hiervoor dure experts in huis zouden 

worden gehaald. Wanneer de ev-specialist stuit op dit soort complexe gevallen, benadert zij in eerste aanleg de 

deskundigenpool. In hoofdstuk 6 is de oorsprong en de rol van deze pool uitvoeriger aan bod gekomen. Voor 

Eijsden-Margraten is Maastricht de centrumgemeente en dus ook het laagdrempelige aanspreekpunt inzake de 

deskundigenpool externe veiligheid. De deskundigenpool heeft echter ook niet altijd alle antwoorden paraat. Zij 

kan dan terugvallen op de specialisten en juristen van de provincie.  

De deskundigenpool en de provincie zijn niet de enige hulpbronnen die door Eijsden-Margraten worden 

aangeboord. Zij maakt namelijk ook gebruik van de verplichte brandweeradvisering van de Veiligheidsregio Zuid-

Limburg. Wanneer de aard van het ev-issue het noodzakelijk maakt, wordt soms ook een extern adviseursbureau 

ingeschakeld. 

8.4.2. Instrumenten en methoden 

Niet alles waarbij de term externe veiligheid wordt gesignaleerd, wordt over de schutting gezet bij de 

deskundigenpool. Bij de eenvoudigere gevallen kan de behandeling in eigen huis plaatsvinden en dit wil de 

gemeente ook graag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van enkele instrumenten en methoden. 

Ten eerste maakt de gemeente Eijsden-Margraten gebruik van een beleidsvisie externe veiligheid. Sinds 2008 

wordt er gebruik gemaakt van een gecombineerde beleidsvisie: een van de voormalig gemeente Eijsden en een 

van de voormalig gemeente Margraten. Inmiddels is er een nieuwe, gezamelijke visie. Deze is in het najaar van 

2013 van kracht geworden. Jasmijn Nieuwenhuijs (persoonlijke communicatie, 1 juli 2013) geeft aan dat met een 

beleidsvisie EV nog niet is geborgd. Een visie is namelijk een document waar hoogstens enkele globale richtlijnen 

in zijn vastgelegd. Deze documenten zijn vaak omvangrijk en lastig leesbaar, waardoor ze geregeld ongebruikt 

onder in een la belanden. Dat is onwenselijk. De beleidsvisie die nu ter inzage ligt, is derhalve veel meer een 

inspiratiedocument voor externe veiligheid. EV moet gaan leven binnen de organisatie en er moet bij de 

afdelingen RO en Milieu (en eigenlijke alle afdelingen) een bewustzijn worden geschapen. Bij ruimtelijk 

gerelateerde initiatieven moet idealiter onmiddelijk het idee opborrelen dat externe veiligheid wel eens een issue 

zou kunnen zijn. 

Deze beleidsvisie, waarin tevens de huidige stand van zaken wordt beschreven, evenals de knelpunten, welke 

ev-ambities er zijn en hoe deze gaan worden bewerkstelligd. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om 

meteen het realiseren van een groter bewustzijn te faciliteren. Dit wordt gedaan met een aan de beleidsvisie 

gekoppelde signaleringskaart. Op deze signaleringskaart zijn de belangrijkste risicobronnen opgenomen. Het 

gemeentelijk grondgebied is vervolgens met drie kleuren ingekleurd. Deze kleuren geven per gebied aan in welke 

mate er rekening moet worden gehouden met externe veiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingen in dat specifieke 

gebied. Deze kaart komt op alle gemeentelijke afdelingen te hangen, of wordt in ieder geval toegankelijk gemaakt 

voor de afdelingen die te maken hebben met het grondgebruik van Eijsden-Margraten. Op deze manier is 
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enerzijds het bewustzijn makkelijker te bewerkstelligen, maar anderzijds kan er tevens eerder en breder binnen 

de organisatie gesignaleerd worden.  

Verder doet ook de gemeente Eijsden-Margraten, net als de gemeente Nuth, mee aan het pilotproject van de 

provincie Limburg en Royal HaskoningDHV. Via het overleg met het platform kwam de gemeente, via Nuth, in 

aanraking met de pilot. Aangezien de borging van externe veiligheid verre van ideaal verliep, werd besloten tot 

deelname over te gaan. Het doel van het project voor Eijsden-Margraten is tot een werkschema te komen, 

waarmee enerzijds EV een betere plaats krijgt in het ro-proces, maar anderzijds ook meer gaat leven (J. 

Nieuwenhuijs, persoonlijke communicatie, 1 juli 2013). We zien hier dus dezelfde ambities die ten grondslag 

liggen aan de nieuwe beleidsvisie en de signaleringskaart, en het pilotproject kan worden gezien als een 

experimentele, inhoudelijk aanvulling. Hoe de pilot in elkaar steekt, is in het vorige hoofdstuk over de gemeente 

Nuth aan bod gekomen. 

 

8.5. Koppeling theorie en praktijk 

De voorgaande paragraaf beschrijft relatief statisch hoe externe veiligheid en de verantwoordingsplicht 

groepsrisico in het ro-proces zijn geborgd. Deze paragraaf heeft tot doel deze informatie te concretiseren en te 

benaderen vanuit het in hoofdstuk 4 opgestelde theoretisch kader. Zoals bekend is het theoretisch kader 

opgebouwd uit twee delen: theorie over instrumentele borging en theorie over organisationele borging. We 

beginnen vanuit de organisationele borging. 

8.5.1. Vertaalslag organisatie 

De in hoofdstuk 4 geformuleerde theorie beschrijft dat padafhankelijkheid, vanuit een neo-institutionalistische 

benadering, als een rem op de organisatie fungeert. Hoge startkosten en reeds gemaakte kosten, leereffecten, 

coördinatie effecten en adaptieve verwachtingen zorgen ervoor dat tekortschietende werkwijzen in stand worden 

gehouden. Deze ingebedde werkwijzen kunnen worden doorbroken door exogene of endogene schokken, 

waarna padstabilisatie, path departure, of path switching op kunnen treden. Dit wordt versterkt en verklaard door 

de aanwezigheid van enkele succesfactoren voor goede borging. Voor de analyse van de organisationele borging 

beginnen we met het concept padafhankelijkheid. De gemeente Eijsden-Margraten neemt op dit moment deel 

aan het eerder beschreven pilotproject om externe veiligheid een betere plaats te geven in het ro-proces en 

hiervoor meer bewustzijn te scheppen binnen de organisatie. Er wordt dus verandering beoogd, maar het komt 

nog niet erg snel van de grond. In hoeverre is hier sprake van padafhankelijkheid? Voor de beantwoording van 

deze vraag hanteren we het schema uit figuur 17, hoofdstuk 4, zoals die hieronder is weergegeven.  

Indicator Operationalisatie 

Hoge startkosten - Investeringen (tijd, geld) in huidig beleid/instrumentarium 

- Beleidswijziging kent hoge kosten (tijd, geld) 

- Efficiëntieverlies door wijziging 

- Intern te weinig kennis voor beleidswijziging/-evolutie 

- Noodzaak voor wijziging niet gepercipieerd 

Leereffecten - Interne kennis en kunde met huidig beleid/instrumentarium  

- Gebrek aan best practices met nieuwe beleid 

- Mate van inbedding huidige beleid/instrumentarium 

- Beoogde implementatiemoeilijkheden nieuw beleid 

Coördinatie-effecten - Mate van „volggedrag‟ buurgemeenten 

- Rol coördinerende instantie(s) 

Adaptieve verwachtingen - Positieve verwachting intern t.a.v. huidig beleid 

- Negatieve verwachting intern t.a.v. nieuw beleid 

- Verwachting onzekerheid te scheppen door nieuw beleid 

Figgur 37. Operationalisatie padafhankelijke organisatie (o.b.v. Francke, 2010; Struyven, 2006). 

Padafhankelijkheid kenmerkt zich in eerste instantie door hoge startkosten die in de weg staan voor 

beleidsvernieuwing. In Eijsden-Margraten is externe veiligheid geborgd in één persoon, die hierbij wordt 

ondersteund door een beleidsvisie. Complexe vraagstukken worden standaard doorgestuurd naar de 

deskundigenpool, de veiligheidsregio wordt tijdig geraadpleegd en van het advies wordt kritisch gebruik gemaakt. 

Deze werkwijze heeft weinig grote investeringen qua tijd of geld gekend. Eijsden-Margraten heeft niet de ambitie 
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om alle kennis en kunde zelf in huis te halen. Wel wil ze zorgen dat de mind set ten aanzien van externe 

veiligheid wordt verbeterd en er meer basiskennis bekend is bij de medewerkers van de afdelingen Ruimtelijke 

Ordening en Milieu. Dit moet worden bewerkstelligd met een actuele beleidsvisie, een hieraan gekoppelde 

signaleringskaart en enkele scholingsmomenten. Dit zijn zaken waar veel ambtelijke en bestuurlijke uren in gaan 

zitten, en derhalve veel geld kosten. Hier staan weinig financiële baten op korte termijn tegenover. Vanuit 

efficiency oogpunt is dit dus een moeilijk te onderbouwen ambitie.  

De ambitie om ook de projecten die nu nog aan de aandacht van de ev-specialist ontsnappen te vangen met een 

nieuwe, bewustere mind set en werkwijze vergt kennis over externe veiligheid bij iedereen die betrokken is bij 

projecten die een ruimtelijk aspect kennen. Deze kennis is op dit moment te beperkt aanwezig. Daarnaast is het 

zo dat de noodzaak tot verandering ook in de bestuurslaag moet worden waargenomen. Dit is op dit moment 

slechts beperkt het geval. De roep om verandering is vanuit de ev-specialist gekomen, binnen de organisatie als 

bottom up initiatief. Bij de bestuurslaag stuitte dit initiatief aanvankelijk op de reactie dat verandering niet 

noodzakelijk was, er te weinig risicobronnen waren, dat de huidige werkwijze volstond en dat EV in Eijsden-

Margraten eigenlijk geen issue was. 

De tweede indicator voor padafhankelijke organisaties zijn de leereffecten. De intern aanwezige en opgedane 

kennis en kunde met het huidige beleid zorgt voor zogenoemde increasing returns. Er zijn de loop van de tijd 

werkwijzen ontwikkeld en netwerken opgebouwd. Zo weet de back office dat bepaalde vergunningaanvragen via 

de ev-specialist moeten lopen en weet de afdeling Ruimtelijke Ordening dat de uitwerking van 

bestemmingsplannen in invloedsgebieden langer kan duren, aangezien eerst de deskundigenpool moet worden 

geraadpleegd. Deze routines zijn moeilijke te veranderen, aangezien ze breed zijn ingebed en er geen ervaring 

bestaat met de nieuwe of beoogde werkwijzen. Hiervoor zullen weer nieuwe routines moeten worden ontwikkeld, 

wat tijd, moeite en geld zal kosten.  

De laatste twee indicatoren van padafhankelijkheid zijn de coördinatie-effecten en adaptieve verwachtingen. De 

gemeente Eijsden-Margraten heeft haar werkwijze afgestemd op de beschikbare hulpbronnen. Zij maakt geen 

gebruik van de Gezamenlijke Beleidsvisie Externe Veiligheid Limburg, maar heeft haar manier van omgaan met 

risicobronnen en ruimtelijke ontwikkelingen opgehangen aan de beleidsvisie van de centrumgemeente 

Maastricht. Deze keuze is mede ingegeven door het feit dat Maastricht ook de deskundigenpool vormt voor 

Eijsden-Margraten. Vanwege de eenvoudige toegankelijkheid en de laagdrempeligheid van deze 

deskundigenpool worden gemeenten als Eijsden-Margraten ook niet geprikkeld meer kennis en vaardigheid in 

huis te halen. Aangezien ze hier terecht kunnen met hun vragen en moeilijkheden wordt de huidige werkwijze 

eerder gestimuleerd in plaats van dat er wordt gestuurd op verbetering en kennisvergroting. De provincie probeert 

deze kennisvergroting wel te stimuleren door het organiseren van workshops, conferenties, 

platformbijeenkomsten en pilotprojecten. Wat betreft de adaptieve verwachtingen is het lastig in Eijsden-

Margraten. Om de andere afdelingen mee te krijgen in het overnemen van een nieuwe werkwijze is een zeker 

enthousiasme nodig. Dit enthousiasme ontbreekt momenteel en externe veiligheid wordt veelal beschouwd als 

lastig onderwerp. Hierdoor is sprake van enige scepsis. 

Deze eigenschappen van een padafhankelijke organisatie worden mogelijk doorbroken door exogene of 

endogene schokken, waarna er padstabilisatie, path departure of path switching kan optreden (zie figuur 18, 

hoofdstuk 4). Wanneer we kijken naar de exogene schokken zien we dat er binnen de eigen gemeentegrenzen 

geen noemenswaardige incidenten hebben plaatsgevonden. Echter, Jasmijn Nieuwenhuijs (persoonlijke 

communicatie, 1 juli 2013) geeft aan dat de ontsporing van de goederentrein in Wetteren (België) eerder dit jaar 

tot enige opschudding heeft geleid. Ook door Eijsden loopt namelijk een spoorlijn waar gevaarlijke goederen over 

worden vervoerd. Er zijn hierover vervolgens veel brieven binnengekomen van bezorgde burgers die wilden 

weten hoe de gemeente de veiligheid langs het spoor waarborgde. Dit heeft externe veiligheid op de politieke 

agenda gezet in Eijsden-Margraten. 

Er heeft zich ook een endogene schok voorgedaan. De interne ev-specialist Jasmijn Nieuwenhuijs heeft de 

huidige werkwijze ten aanzien van EV in twijfel getrokken. Zij percipieerde organisationele en inhoudelijke 

moeilijkheden met de borging van externe veiligheid. Nog te vaak ontsnapte ruimtelijke initiatieven aan haar 

controle en hierop werd besloten het probleem aan te kaarten bij de bestuurslaag en tot deelname aan het 

pilotproject over te gaan. 

Deze exogene en endogene schokken hebben ruimte vrijgemaakt voor de implementatie van nieuwe beleids- en 

werkvormen. Er is begonnen met een nieuwe beleidsvisie en de opzet van een signaleringskaart. Het idee is 

geplant om binnen de organisatie enkele basiscursussen EV te geven en zodoende meer handvatten te geven 

aan dit voorheen moeilijk vatbare begrip. We zien hier een voorbeeld van path departure. Stapsgewijs moet op 
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lange termijn EV een bekend begrip worden binnen de organisatie van Eijsden-Margraten en hiervoor worden 

nieuwe middelen ingezet naast de bestaande werkwijze. Zo blijft het systeem in stand dat interne en externe 

initiatieven via een back office binnen de organisatie worden uitgezet, maar komt er daarnaast een 

signaleringskaart. Zo wordt geprobeerd EV op de kaart te zetten en de mind set te verbeteren. 

Dit lukt uiteraard beter wanneer de omstandigheden dit toelaten. Figuur 20 uit hoofdstuk 4 schrijft voor dat de 

aanwezigheid van enkele succesfactoren het borgen van veranderingen en verbeteringen kan laten slagen. Ten 

eerste de aanwezigheid van een of meerdere keyplayers die als kartrekker of pionier optreden. Deze persoon 

bevindt zich in de positie niet toereikende beleidsarrangementen te identificeren en aan de kaak kan stellen. In 

Eijsden-Margraten is deze persoon aanwezig in de vorm van de medewerker RO en EV Jasmijn Nieuwenhuijs. 

Haar rol in dit verhaal is in het voorgaande al uitvoeriger aan bod gekomen. 

Een volgende factor is de aanwezigheid van steun en betrokkenheid van leidinggevenden. Zonder toestemming 

en medewerking van de bestuurslaag is verandering namelijk niet te bewerkstelligen. In Eijsden-Margraten is dit 

voorheen een probleem gebleken. De treinramp in Wetteren heeft echter voor enig momentum en agenda setting 

gezorgd, maar de betrokkenheid zou zeker beter kunnen. Dit geldt in mindere mate voor de onderlinge 

afstemming. Aangezien EV is ondergebracht bij de afdeling RO gaat de afstemming hier meestal zonder horten 

en stoten. Het is echter de afstemming tussen de overige afdelingen die in relatie tot externe veiligheid projecten 

uitwerken die niet voorbij de ev-specialist gaan. Hier zou de interne afstemming dus beter kunnen. Hiervoor is 

echter ook enig enthousiasme nodig bij de betrokken personen. Dit enthousiasme is nu nog slechts in zeer 

beperkte mate aanwezig. De signaleringskaart en de bijspijkerbijeenkomsten moeten hier een bijdrage aan 

leveren, maar in hoeverre dit gaat lukken, valt nog te bezien. 

Verder wordt als succesfactor voorgeschreven dat de organisatie een open cultuur en structuur moet kennen. De 

bestuurslaag moet eenvoudig te benaderen zijn, evenals de overige afdelingen. Hierdoor kunnen plannen 

gemakkelijk bespreekbaar worden gemaakt. Er moet dus sprake zijn van toegankelijkheid en enige mate van 

veranderingsgezindheid. Nieuwenhuijs geeft aan dat hier ruimte voor verbetering is. Ze beschrijft de cultuur als 

stug en niet gemakkelijk te overtuigen van de noodzaak tot verandering. Wederom ruimte voor verbetering bij de 

bestuurslaag, hoewel de huidige reorganisatie van de gemeente enig momentum voor nieuwe ideeën verschaft. 

De volgende succesfactor voor borging van verbetering is dat er een concrete doelstelling moet zijn, die 

stapsgewijs kan worden gehaald. Nieuwenhuijs geeft aan dat deze doelstellingen voorheen niet duidelijk waren, 

evenals de manieren waarop hiermee om moest worden gegaan. De nu ter inzage liggende beleidsvisie brengt 

hier de nodige verandering in, door de huidige stand van zaken in beeld te brengen, welke ambities er op het 

gebied van externe veiligheid worden nagestreefd en hoe deze moeten worden bereikt. Dit gaat zodoende de 

goede kant op. 

Als laatste succesfactor moet er voldoende tijd, geld en capaciteit beschikbaar zijn om de verbeterplannen 

handen en voeten te geven. Momenteel zijn deze zaken schaars bij de gemeente Eijsden-Margraten. Het 

werkprogramma en de daaruit voortgevloeide deskundigenpool nemen de gemeente veel werk uit handen. Door 

de laagdrempeligheid kunnen veel vragen direct en voordelig worden doorgezet naar de centrumgemeente. Dit 

werkprogramma loopt echter tot in de loop van 2014 en de angst bestaat dat er na deze periode een hoop van 

deze mogelijkheden wegvalt. Er zal dan of een alternatief vervolg moeten worden gegeven aan de 

deskundigenpool of intern meer capaciteit en middelen geboden moeten worden om EV op een structurele 

manier beter te kunnen borgen. 

8.5.2. Vertaalslag instrumenten 

In de vorige subparagraaf is de organisatie van Eijsden-Margraten nader onder de loep genomen. Hiermee zijn 

de beleidsinstrumenten onlosmakelijk verbonden en deze zijn dus al in enige mate ter sprake gekomen. Ze 

worden in deze subparagraaf echter specifieker benaderd vanuit de opgestelde theoretische inzichten. Deze 

theorie ziet op de effectiviteit van de set aan gebruikte beleidsinstrumenten. Dit valt volgens de verfijnde 

instrumentele benadering af te lezen aan de passendheid van het issue met de context en de doelgroep. Hieraan 

kunnen backlashes, lock in situaties en korte termijn denken in de weg staan. 

Voorheen maakte Eijsden-Margraten gebruik van een globale beleidsvisie. Gezien het aantal risicobronnen en 

een gemiddelde van twintig procent van de omgevingsvergunningen waarbij externe veiligheid een issue is of rol 

van enige betekenis speelt, is een beleidsvisie geen overbodige luxe. De onduidelijkheid ten aanzien van de 

inhoud van het begrip bij de rest van de organisatie en een gebrek aan ingenomen standpunten maken de 

beleidsvisie tevens noodzakelijk. Gezien de onbekendheid met het begrip is er echter meer nodig dan enkel een 

beleidsvisie op hoofdlijnen. Hier wordt aan gewerkt met de signaleringskaart. Dit stelt de interne doelgroep (de 

overige afdelingen) in staat zelf te zien wanneer er aan externe veiligheid dient te worden gedacht. Ook de 
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beoogde scholingen passen bij de ambitie om externe veiligheid een bekender en herkenbaarder begrip te 

maken. Deelname aan het pilotproject is tevens een stap in de goede richting. Er wordt zo kennis opgedaan over 

hoe dit aspect in een ro-proces een plaats moet worden gegeven. Dat is waar behoefte aan bestaat bij Eijsden-

Margraten. 

Aan verdere innovatie van deze spreekwoordelijke tool box aan beleidsinstrumenten staat in de gemeente 

Eijsden-Margraten vooral korte termijn denken in de weg, ten aanzien van externe veiligheid van de bestuurslaag 

en overige afdelingen. Het is niet het huidige instrumentarium dat de verbetering van de effectiviteit blokkeert. Het 

is de manier waarop andere betrokkenen aankijken tegen de context en het issue. Er is geen consensus over de 

zwaarte van het probleem ten aanzien van de borging van externe veiligheid in Eijsden-Margraten tussen de ev-

specialist en de bestuurslaag en de overige afdelingen. Waar de bestuurslaag zich ontoegankelijk opstelt voor 

verandering, is het bij de overige afdelingen de inhoudelijke onbekendheid met externe veiligheid. Het wordt 

gezien als een bijkomstige milieukwaliteitseis, als een harde lijn in plaats van ontwerpvariabele, waar geen lange 

termijn visie voor nodig is. Om EV en de verantwoording van het groepsrisico goed te borgen is deze visie wel 

nodig. De nieuwe beleidsvisie is een stap in de goede richting, maar vooralsnog is er op bestuursniveau een 

aanzienlijke omslag nodig.  

In een diepteinterview is tevens de beleidsmethode Kleine Bouwplannen besproken. Deze methode is in 

paragraaf 2.3 uitvoerig besproken. De gemeente Eijsden-Margraten geeft aan dat deze methode voor hen in 

ieder geval niet de ideale oplossing biedt. De meeste risicobronnen bevinden zich in en nabij Eijsden, waar de 

grootste gasleiding en de spoorlijn lopen. De opstellen van een uitvoerige inventarisatie en bijbehorende 

gebiedskaart met beleidsregels voor enkel de kleine bouwplannen sluit zodoende niet aan bij de context en de 

grootte van het ev-issue van Eijsden-Margraten. Wel wordt aangegeven dat het voor stedelijkere gebieden, met 

een hogere concentratie en dichtere spreiding van risicobronnen, een behulpzame methode kan zijn. Een uitrol 

van deze methode, op grotere schaal dan de gemeente (bijvoorbeeld op provinciaal niveau) hoeft in de gemeente 

Eijsden-Margraten niet op onverminderde steun te rekenen. Het feit dat de methode gebruik maakt van een 

gekleurde risico- annex signaleringskaart is aan te moedigen. Het feit dat er beleidsregels zijn gekoppeld aan de 

kaart is echter het grootste punt van kritiek. De provincie gaat hiermee op de stoel van de gemeente zitten en 

beheerst zo de beleidsvrijheid en een deel van de regie ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkelingen in de 

nabijheid van risicobronnen. Wanneer een gemeente bereid is deze vrijheid op te geven, heeft de methode kans 

van slagen. Wanneer een gemeente deze verantwoordelijkheid zelf wenst te behouden, is er  geen mogelijkheid 

voor een succesvolle uitrol. Er zou in dat geval kunnen worden gedacht aan zeer soepele beleidsregels ten 

aanzien van wat wel en niet mag binnen bepaalde „kleuren‟, maar dan krijgt de methode het karakter van een 

signaleringskaart. Het maken van een dergelijke kaart loont de moeite niet vanwege de beperkte bruikbaarheid, 

de alsnog grote vrijheid van invulling door gemeenten en het al beschikbaar zijn van een vergelijkbaar middel, 

namelijk in de vorm van de professionele risicokaart (J. Nieuwenhuis, persoonlijke communicatie, 1 juli 2013). De 

methode is voor Eijsden-Margraten dus niet geschikt, vanwege de ontbrekende passendheid met het issue en de 

context. Wanneer de uitrol op provinciale schaal zou plaatsvinden, ondermijnt het het gezag van de gemeenten. 

Hier leent Eijsden-Margraten zich niet voor, waardoor ook de doelgroep geen passendheid vertoont tussen het 

instrument en de effectiviteit. 

 

8.6. Conclusie 

Het is tijd voor een tussentijdse conclusie over de gemeente Eijsden-Margraten. In het theoretisch kader is 

gesteld dat het aantonen van padafhankelijkheid een empirische taak is van de onderzoeker. Het enkel afvinken 

van de indicatoren is hiervoor niet voldoende. We hebben gezien dat een eventuele beleidsomslag moeilijk terug 

te verdienen is en dat er op het moment heldere werkwijzen en routines bestaan voor interne en externe 

initiatieven. Hiermee is echter niet alles geborgd, vooral vanwege het feit dat er slechts één persoon kennis heeft 

over het onderwerp. Vanwege de stugge bestuurslaag, die niet eenvoudig te overtuigen is van de noodzaak tot 

verandering, en de eenvoud waarmee complexe gevallen dientengevolge worden uitgezet bij de 

deskundigenpool, kan er bij Eijsden-Margraten worden gesproken over een padafhankelijke organisatie.  

Het momentum voor doorbraak is ontstaan door de treinramp in Wetteren, de hoeveelheid brieven van bezorgde 

burgers en de daaropvolgende agendering van externe veiligheid. De endogene factor van een ev-specialist die 

instroomde in een pilotproject en regelmatig aangaf dat verandering noodzakelijk en wenselijk is, levert aan dit 

momentum een bijdrage. Echter, het gebrek aan tijd, geld en capaciteit, de gesloten en stugge organisatie cultuur 

en structuur, en de beperkte betrokkenheid van leidinggevenden maken het in Eijsden-Margraten moeilijk te 

komen tot een succesvolle organisationele borging van een gedegen instrumentarium. Er wordt wel gepoogd een 

nieuw en gedegen instrumentarium van de grond te krijgen in de vorm van een betere beleidsvisie in combinatie 
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met een signaleringskaart. Hierdoor moet de mind set verbeteren, externe veiligheid moet gaan leven binnen de 

organisatie, waardoor ook de losse projecten niet aan de controle door de ev-specialist ontsnappen. Deze 

beoogde instrumenten tonen een volwaardigere fit met het ev-issue, de context en de organisatie als doelgroep, 

maar gezien de beperkte middelen en de stugge bestuurslaag zal slechts de tijd kunnen uitwijzen of dit nieuwe 

instrumentarium op een goede manier kan worden geïmplementeerd in Eijsden-Margraten. 
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9. Case 3: De gemeente Venray 

Het vorige hoofdstuk behandelde de instituties omtrent externe veiligheid bij de gemeente Eijsden-Margraten. 

Vanuit een praktijkgerichte en theoriegerichte benadering zijn de deelvragen van dit onderzoek beantwoord. Dit 

biedt straks houvast bij de beantwoording van de hoofdvraag. Hier is echter meer informatie voor nodig. Daarom 

gaat dit hoofdstuk dieper in op de gemeente Venray. 

9.1. Introductie 

De gemeente Venray ligt tussen Nijmegen en Venlo op de 

kruising van de A73 en de N270, ingeklemd tussen de 

gemeenten Boxmeer aan de noordzijde en Horst aan de 

Maas aan de zuidzijde. Sinds in 2010 de gemeente 

Meerlo-Wanssum is opgesplitst tussen Horst aan de Maas 

en Venray telt de gemeente Venray dertien omliggende 

dorpskernen en heeft het met het kerndorp Wanssum een 

regionale containeroverslaghaven aan de Maas in handen 

gekregen. In Venray zelf wonen bij benadering 30000 

inwoners en in de omliggende kernen nog eens 13500. Zij 

zijn verdeeld over een oppervlakte van ongeveer 150 

vierkante kilometer. Na Venlo is Venray de tweede 

stedelijke kern van Noord-Limburg. Het is hiermee de 

grootste gemeente in deze case study, qua aantal 

inwoners en organisationele grootte. 

Venray is van origine een landbouwgemeente. In de jaren 

zestig kreeg de industrialisatie echter een aanzienlijke 

boost door de vestiging van Rank Xerox, dat 

werkgelegenheid bood aan duizenden werknemers. Ook 

het recent ontwikkelde logistieke bedrijventerrein De Blakt biedt plaats aan enkele grote distributiecentra van 

multinationals als Philips en Flextronics. Het goede ondernemersklimaat in combinatie met de uitstekende 

bereikbaarheid en gunstige ligging ten opzichte van economische hot spots als Venlo en Nijmegen heeft er voor 

gezorgd dat de economische focus voor Venray zelf is verschoven van landbouw naar R&D en logisitiek en 

distributie. Echter, ook de landbouwsector is in de omliggende kerkdorpen nog ruimschoots vertegenwoordigd.  

Omdat de gemeente Venray aan de westzijde grenst aan het natuurgebied De Peel is Vernay een bosrijke 

omgeving, waardoor toerisme voor wandelaars en fietsers wordt gestimuleerd. Daarnaast is Venray uitgeroepen 

tot de stad met de beste binnenstad van 2013. 

Vanwege de functie als centrumgemeente heeft Venray een relatief hoog voorzieningenniveau. Zo is er een 

ziekenhuis aanwezig, een schouwburg en een bioscoop. Daarnaast zijn er onder andere enkele bouwmarkten, 

veel werkgelegenheid, een internationaal racecircuit en een grote evenementenhal. 

Venray kent verder een redelijk standaard organisatie. Zo is er de gemeenteraad, met daaronder het dagelijks 

bestuur in de vorm van het college van B&W. Daaronder is de gemeentelijke organisatie opgedeeld in de 

afdelingen publieksdiensten, maatschappelijke diensten, wonen en werken, openbare ruimte, middelen, en 

veiligheid en handhaving. Dit zijn de ambtelijke vertakkingen waarbinnen het gemeentelijk takenpakket wordt 

uitgevoerd (Venray, 2011).  

 

9.2. Risicoprofiel 

In de figuur hieronder is een uitsnede weergegeven uit de professionele risicokaart. De belangrijkste 

risicobronnen uit de gemeente Venray zijn hier in kaart gebracht. De gele vierkantjes zijn de Bevi-inrichtingen, de 

rode driehoeken zijn de LPG-tankstations, waarvan de noodoostelijkste buiten Venrays grondgebied is gelegen. 

De doorgetrokken rode lijnen stellen de vervoersroutes voor gevaarlijke stoffen voor, in dit geval de A73, de N270 

en de N277. De onderbroken lijnen representeren, zoals in de eerdere hoofdstukken, de buisleidingen voor 

gevaarlijke stoffen. 

Figuur 38. Gemeente Venray (2011). 
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Wanneer we dieper ingaan op de inrichtingen 

in het risicoprofiel van de gemeente Venray, 

zien we dat er in Venray zes LPG-tankstations 

te vinden zijn. Hiervan is er één reeds 

verwijderd uit de bebouwde kom ten gunste 

van de realisatie van appartementen. Op het 

moment bevinden zich nog twee LPG-

tankstation in de bebouwde kom met 

gemiddelde bevolkingsdichtheid, waarbij de 

afstand voor de verantwoording van het 

groepsrisico voor beide is vastgesteld op 150 

meter. De overige LPG-stations bevinden zich 

aan de A73 en aan doorgaande wegen in het 

buitengebied. Overige relevante Bevi-inrichting 

is Lucassen Lastechniek, waar een grote 

hoeveelheid gasflessen is opgeslagen. Er 

geldt hier een dodelijke effectafstand van 30 meter. Daarnaast zijn er nog enkele propaantanks in het 

buitengebied die onder het bevi vallen. In de gemeente Venray bevinden zich twee BRZO-inrichtingen; Jewa Gas 

te Wanssum en op industrieterrein Smakterheide ligt Primagaz, qua aard en activiteiten vergelijkbaar met 

Jewagas. Deze staat ten onrechte tijdelijk niet op de risicokaart. Deze groothandelaars in vloeibare en 

gasvormige brandstoffen liggen op 150 meter van de dichtstbijzijnde woning en hanteren een afstand van 256 

meter voor de verantwoording van het groepsrisico. Verder bevindt zich in Wanssum een handelaar van vuurwerk 

en carbid, maar de vergunde hoeveelheid opslag valt niet onder het Bevi of Vuurwerkbesluit. 

Zoals reeds vermeld, telt de gemeente Venray drie transportroutes voor gevaarlijke stoffen. De N270 (op de kaart 

de rode lijn van oost naar west) wordt, in het kader van externe veiligheid, hoofdzakelijk gebruikt voor het vervoer 

van brandbare vloeistoffen en zeer brandbare gassen, evenals de A73 (noord-zuid rechts). In het westen van de 

gemeente loopt ook nog de N277. Ten aanzien van het groepsrisico op deze weg is de overschrijdingsfactor van 

de oriëntatiewaarde echter kleiner dan 0.1. 

Er zijn daarnaast nog enkele buisleidingen aanwezig in de gemeente Venray. Naast de buizen van de 

Nederlandse Gasunie die zorgen voor het vervoer van aardgas onder hoge druk, is er ook een RRP-leiding en 

een buisleiding van defensie. De buisleidingdelen hebben invloedsgebieden van achtereenvolgens 70, 80, 100, 

320 en 490 meter. Hoe dichter bij de bebouwde kom, hoe lager het debiet en de druk. Zo is er in dichterbevolkte 

gebieden een lagere effectafstand dan in de buitengebieden. 

Verder worden er ook via de Maas gevaarlijke goederen getransporteerd. Het aantal ruimtelijke plannen langs de 

oevers is relatief klein, evenals de dichtheid van het transport via de maas, waardoor er voor ruimtelijke plannen 

geen concrete problemen worden voorzien aan de Maas. Hiermee zijn de voornaamste risicobronnen vanuit 

externe veiligheid in de gemeente Venray in beeld gebracht.  

 

9.3. Typologie 

Net als in het vorige hoofdstuk zal nu overzichtelijk worden weergegeven hoe het ro-proces van de gemeente 

Venray is vormgegeven en op welke manier externe veiligheid hier een plaats heeft gekregen. Dit overzicht stelt 

ons in staat te achterhalen welke randvoorwaarden op de werkwijze van Venray van toepassing zijn en waar de 

verbeterpunten liggen. De gemeente Venray is de grootste gemeente uit onze casestudy qua organisatie en 

aantal inwoners en risicobronnen. De veronderstelling is dat externe veiligheid in deze gemeente op de meest 

verantwoordelijke wijze is geborgd vergeleken met de overige gemeenten uit deze casestudy. 

De vraag rijst nu op welke manier Venray hier invulling aan heeft gegeven. Net als bij de voorgaande 

hoofdstukken kan ook in Venray onderscheid worden gemaakt in de behandeling van interne en externe 

ruimtelijke initiatieven. Voor de interne ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, is de medewerker 

Milieuplanologie primair verantwoordelijk voor externe veiligheid in relatie tot ruimtelijke plannen. Dit is dus 

degene die de taak heeft externe veiligheidsissues te signaleren bij ruimtelijke initiatieven van de gemeente zelf. 

De medewerker Milieuplanologie probeert EV al in het voortraject van deze ruimtelijke plannen te manifesteren, 

door vanaf de eerste overleggen aan tafel aan te schuiven. Ruimtelijke initiatieven (bijvoorbeeld 

omgevingsvergunningaanvragen) van derden doorlopen een ander traject. Deze vergunningen om te bouwen en 

eventueel van het bestemmingsplan af te wijken worden aangevraagd via het Omgevingsloket Online (OLO). 

Figuur 39. Risicokaart Venray (risicokaart.nl, 2013). 
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Voorafgaand aan de indiening via OLO of anderszins, wordt een principverzoek ingediend. Dit wordt periodiek 

besproken in het breed overleg en getoetst op wenselijkheid en haalbaarheid.  In het breed overleg worden dus in 

beginsel  geen zaken besproken die via het olo zijn binnengekomen. Deze initiatieven worden eenmaal per week 

integraal besproken. Bij dit breed overleg zijn medewerkers uit zo veel mogelijk disciplines vertegenwoordigd. Dit 

is ook voor externe veiligheid het eerste signaleringspunt voor externe ruimtelijke initiatieven, waar wederom de 

medewerker Milieuplanologie verantwoordelijk voor is. Kijkend naar het organogram van de gemeente Venray 

(bijlage 7), is te stellen dat externe veiligheid is ondergebracht bij de afdeling Bouwen & Wonen in de persoon van 

de medewerker Milieuplanologie Johan Roerink. Zijn actieve houding zorgt ervoor dat externe veiligheid in het 

voortraject reeds vertegenwoordigd is. 

 

Figuur 40. Flowchart werkwijze gemeente Venray (eigen bewerking). 

Externe veiligheid is derhalve dus geborgd in het voortraject van alle relevante ruimtelijke initiatieven. 

 

9.4. Hulp, instrumenten en methoden 

Nu we gezien hebben hoe de gemeente Venray omgaat met externe veiligheid in haar ruimtelijk planproces, is 

echter nog lang niet alles gezegd. Bij dit werkproces maakt de gemeente namelijk gebruik van de kennis en 

kunde van derde partijen en zij hanteert beleidsinstrumenten. Deze beleidsinstrumenten zijn op hun beurt weer 

voortgekomen uit bepaalde beleidsmethoden, die zich de afgelopen jaren hebben doorontwikkeld tot de tool box 

en werkwijzen waar Venray vandaag de dag gebruik van maakt. 

9.4.1. Hulp 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de gemeente Nuth is Venray ten aanzien van externe veiligheid en 

verantwoording van het groepsrisico een redelijk zelfvoorzienende gemeente. Voor interne ruimtelijke plannen 

verzorgt de gemeente de verantwoording van het groepsrisico veelal zelf. Bij externe ruimtelijke initiatieven is de 

aanvrager van het initiatief in eerste aanleg verantwoordelijk voor de levering van de input ten behoeve van de 

verantwoording. Dit is een kostenoverweging. Mocht de aanvrager niet in staat zijn zelf een degelijke 

verantwoording van het groepsrisico af te leggen, wordt deze verantwoordelijkheid overgenomen door de 

medewerker Milieuplanologie. Dit betekent dus dat ook de inhoudelijke beoordeling van een ruimtelijk plan intern 

gebeurt. Met andere woorden, in beginsel levert de initiatiefnemer de ingrediёnten voor de verantwoording van 

het GR. Uiteraard is het bevoegd gezag degenen die de uiteindelijke verantwoording van het GR neemt. Ook als 

de aanvrager of een extern bureau de gehele verantwoording aanlevert. 

De kennis is hiervoor grotendeels aanwezig in de persoon van Johan Roerink. In enkele, complexe gevallen 

wordt ook de deskundigenpool om hulp gevraagd. Dit gebeurt echter sporadisch. Het opstellen van QRA`s 

gebeurt niet intern, aangezien dit zeer specialistisch rekenwerk vereist. Dit wordt dus uitgezet bij een externe 

partij, veelal een commercieel adviesbureau of de Deskundigenpool. Naast deze partijen maakt Venray gebruik 

van de kennis en kunde van de veiligheidsregio Limburg Noord, de lokale brandweer en de provincie. Over de rol 

van deze partijen volgt in de komende paragraaf meer, wanneer we hun taken vanuit theoretisch perspectief 

benaderen. 

9.4.2. Instrumenten en methoden 

Zoals gezegd staan deze hulpbronnen niet op zichzelf. De gemeente Venray kan externe partijen combineren 

met enkele beleidsmethoden en –instrumenten. Hier moet echter meteen een kanttekening bij worden geplaatst. 

Venray hanteert namelijk een manier van werken waarbij zo min mogelijk vastgelegd beleid wordt gehanteerd. 

Vastgelegde beleidsdocumenten lopen namelijk kans na publicatie door niemand meer gelezen en voeden enkel 
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het beeld dat gemeenten alleen papierwerk produceren en niet slagvaardig kunnen handelen, is de heersende 

gedachte. Zo was er in Venray een beleidsvisie in voorbereiding, maar heeft dit gewijzigde bestuurlijke inzicht 

geleid tot een omslag. Op bestuurlijk niveau is er momenteel niet meer vastgelegd dan dat er voor transportroutes 

tot een afstand van 200 meter moet worden verantwoord. Alle andere gevallen moeten projectspecifiek worden 

benaderd en naar de randvoorwaarden van ieder project worden ingevuld. Dit laat veel ruimte voor overleg, 

waardoor de medewerker Milieuplanologie, die de schakel vormt tussen RO en milieu, de mogelijkheid krijgt met 

projectleiders te onderhandelen over de plaats van externe veiligheid in een ruimtelijk plan. Waar 

milieukwaliteitseisen doorgaans op een uiterst wettelijk minimum worden meegenomen in de afwegingen, geeft 

deze werkwijze de mogelijkheid vooraf hoog in te zetten. Mensen met een passie voor milieu gaan altijd voor een 

10, aldus Roerink (persoonlijke communicatie, 16 juli 2013). Soms is het echter beter in te zetten op een 7, 

aangezien er dan nog een zeer acceptabel resultaat kan worden geboekt, in plaats van het risico te lopen dat een 

te hoge inzet leidt tot buitensluiting van de onderhandelingstafel. 

 

9.5. Koppeling theorie en praktijk 

De voorgaande paragraaf beschrijft relatief statisch hoe externe veiligheid en de verantwoordings-plicht 

groepsrisico in het ro-proces zijn geborgd. Deze paragraaf heeft tot doel deze informatie te concretiseren en te 

benaderen vanuit het in hoofdstuk 4 opgestelde theoretisch kader. Zoals bekend is het theoretisch kader 

opgebouwd uit twee delen: theorie over instrumentele borging en theorie over organisationele borging. We 

beginnen vanuit de organisationele borging. 

9.5.1. Vertaalslag organisatie 

De in hoofdstuk 4 gekozen neo-institutionele benadering leert ons dat padafhankelijkheid van een organisatie, 

zoals een gemeente, als rem kan fungeren in haar zoektocht naar succesvolle borging van beleidsinstrumenten. 

Hoge startkosten, leereffecten, coördinatie-effecten en adaptieve verwachtingen verklaren de stugheid binnen 

organisaties en het gebrek aan de benodigde succesfactoren voor goede borging. Bij onsuccesvolle borging kan 

een omslag worden bewerkstelligd door endogene en exogene schokken, waarna er sprake kan zijn van 

padstabilisatie, path departure of path switching. Dit is uitgebreid en overzichtelijk terug te vinden in bijlage 4. 

Voor de analyse van de organisatie van Venray wordt begonnen bij het begrip padafhankelijkheid. Het nalopen 

van de operationalisatie van de hierboven genoemde begrippen helpt bij het beantwoorden van de vragen in 

hoeverre er sprake is van eventuele padafhankelijkheid en goede borging. 

Als eerste indicator wordt voorgeschreven dat hoge startkosten van huidig beleid en hoge startkosten voor nieuw 

beleid een belemmering vormen voor beleidsverbetering. De eerste factor hierbij zijn de investeringen qua tijd en 

geld in het huidige beleid en werkwijze die voorkomen dat werkwijzen evolueren en verbeteren. Hiervan is in 

Venray geen sprake, geeft Roerink aan (persoonlijke communicatie, 16 juli, 2013). Er is door een recente omslag 

in het politiek-bestuurlijke klimaat niet verder geїnvesteerd in een beleidsvisie voor externe veiligheid. De 

signalering en verantwoordingsplicht is ondergebracht bij de medewerker Milieuplanologie. Deze werkwijze heeft 

zich door de loop der jaren bewezen en heeft betrekkelijk weinig buitengewone investeringen met zich mee 

gebracht. Het tweede kenmerk van de indicator hoge startkosten is het feit dat een organisatie zich kan weren 

tegen verandering door de hoge kosten van een beleidswijziging. Hiervan is in Venray ook geen sprake, 

aangezien de huidige organisatie en ondervanging van externe veiligheid naar alle tevredenheid geschiedt. Tijd 

en geld zouden hier niet aan in de weg staan, aangezien er, indien verandering werd gewenst, tijd en geld voor 

beschikbaar zou worden gesteld. Ten derde zou beleidskoerswijziging efficiëntieverlies tot gevolg kunnen 

hebben. Dit speelt wel een rol in Venray. Een uitbreiding van de huidige manier van werken, naar een organisatie 

waarbij de medewerkers van de verantwoordelijke afdeling Wonen en Werken volledig op de hoogte zijn van de 

ins en outs op het gebied van externe veiligheid is niet wenselijk. Bewustzijn is goed, maar gezien het feit dat 

externe veiligheid slechts een klein onderdeel is van een complex ruimtelijk ordeningsproces is het niet 

noodzakelijk iedereen er bij betrokken te laten zijn. Dit zorgt voor een te uitgebreide discussie over details, die de 

efficiëntie van de organisatie niet ten goed komt. Het vierde kenmerk van de indicator hoge startkosten is de 

aanname dat intern te weinig kennis aanwezig kan zijn voor beleidskoerswijziging. Ook hier is geen sprake van in 

de gemeentelijke organisatie van Venray, door de aanwezigheid van de medewerker Milieuplanologie die 

inhoudelijk goed op de hoogte is van deze materie. Het vijfde kenmerk is de mogelijkheid dat de noodzaak voor 

wijziging of verbetering niet wordt gepercipieerd. Dit is wel het geval in Venray. Enerzijds is er een gebrek aan 

bestuurlijk draagvlak. Waar er eerder een uitgebreide inventarisatie bestond met risicobronnen binnen de 

gemeentegrenzen, heeft het nieuwe bestuur minder affiniteit met externe veiligheid. De verantwoordelijke 

bestuurder neemt een meer behoudend standpunt in, waarbij de regel wordt gehanteerd dat er vanaf 200 meter 

het groepsrisico niet meer hoeft te worden verantwoord. Dit is een van de redenen dat de medewerker 

Milieuplanologie zorgt dat hij bij ruimtelijke initiatieven reeds in het voortraject betrokken is bij de planvorming. 
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Daarnaast is het zo dat deze huidige manier van werken goed bevalt binnen de organisatie, waardoor de 

noodzaak tot het implementeren van nieuwe potentiële succesfactoren voor goede borging niet wordt ervaren. 

De tweede indicator van padafhankelijke organisaties zijn de leereffecten. Dit zijn, samengevat, de goede 

ervaringen en opgedane kennis en kunde met de huidige werkwijze die ervoor zorgen dat verandering niet 

gewenst wordt. Het eerste kenmerk van deze indicator is een uitgebreide kennis en affiniteit met de huidige 

manier van werken. Dit is ook te zien bij Venray (Johan Roerink, persoonlijke communicatie, 16 juli, 2013). 

Aangezien er in Venray projectmatig wordt omgegaan met grotere ruimtelijke ontwikkelingen, krijgt zo`n 

ontwikkeling een projectleider toegewezen. Externe veiligheid is binnen de organisatie geborgd in één 

medewerker, die al in het voortraject het overleg aangaat met de projectleiders. Deze werkwijze is bekend en 

geaccepteerd. Uiteraard bestaat er wederzijds op regelmatige basis enige vorm van nuanceverschil, maar over 

het algemeen heerst er tevredenheid over deze manier van functioneren. De interne kennis en kunde met de 

huidige organisationele borging van Venray kan dus zorgen voor een gesloten houdig richting eventuele 

verandering of verbetering. In het kader van de leereffecten is er een tweede relevante meetbare eenheid om te 

zoeken naar remmende factoren binnen de organisatie. Dit is de mate van inbedding van huidige werkwijzen. Dit 

kenmerk ligt in het verlengde van het vorige punt. Projectleiders en medewerkers van de afdeling Bouwen en 

Wonen weten dat externe veiligheidsaspecten via de medewerker milieuplanologie gaan. Zo functioneert het al 

enige jaren en zoals reeds gesteld leidt deze manier van werken voor alle partijen tot acceptabele uitkomsten. Op 

deze manier hebben de leereffecten van de gebruikelijke werkpatronen ertoe geleid dat de organisatie geen 

triggers heeft om op zoek te gaan naar verbeterde werkwijzen. 

De derde en vierde indicator van padafhankelijkheid betreft de coördinatie-effecten en de adaptieve 

verwachtingen. De eerste meetbare factor van de coördinatie-effecten is het volggedrag van buurgemeenten. Uit 

de interviews is naar voren gekomen dat buurgemeenten geen invloed hebben op de manier van werken van de 

gemeente Venray en vise versa, aangezien Venray vasthoudt aan haar eigen autonomie en op het gebied van 

externe veiligheid geen actieve samenwerking onderhoudt met enkel haar buurgemeenten (Johan Roerink, 

persoonlijke communicatie, 16 juli, 2013). Een tweede kenmerk van deze effecten is de samenwerking met 

coördinerende instanties. Sturing van bovenaf zou namelijk kunnen leiden tot gedwongen manieren van werken. 

In dat kader kan er gedacht worden aan de rol van de provincie Limburg en de veiligheidsregio. De provincie 

biedt cursussen aan, evenals programmafinanciering en workshops, waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt. 

De veiligheidsregio vervult inhoudelijk een toetsende en adviserende rol (de provincie in mindere mate), maar qua 

organisatie en borging zijn de coördinerende invloeden niet van groot belang. Zodoende dragen de coördinatie-

effecten niet bij aan de padafhankelijkheid van de organisatie van de gemeente Venray. Bij de adaptieve 

verwachtingen gaat het om de positieve en negatieve verwachtingen ten aanzien van de huidige en alternatieve 

werkwijzen. Zoals eerder in deze paragraaf naar voren is gekomen zijn de ervaringen met de huidige werkwijzen 

positief en bestaat er geen directe noodzaak tot verandering. De gemeentelijke organisatie van Venray vertoont 

daardoor niet de kenmerken van een organisatie die op zoek gaat naar alternatieve beleidsmethoden en 

manieren van werken. De vrees kan bestaan om onzekerheid te scheppen bij zowel medewerkers binnen de 

gemeente in het ro-proces, als bij aanvragers van vergunningen. 

Deze eigenschappen van een padafhankelijke organisatie worden mogelijk doorbroken door exogene of 

endogene schokken, waarna er padstabilisatie, path departure, of path switching kan optreden (zie figuur 18, 

hoofdstuk 4). 

Kijkend naar de endogene en exogene schokken kan gesteld worden dat Venray nooit zwaar slachtoffer is 

geweest van een groot ongeval met gevaarlijke stoffen, zoals eigenlijk alle gemeenten, Enschede uitgezonderd. 

Ook het aantal risicobronnen is relatief geleidelijk en langzaam gegroeid en op hoger intern bestuurlijk niveau is 

de aandacht voor externe veiligheid afgezwakt (Johan Roerink, persoonlijke communicatie, 16 juli, 2013). Extern 

is er op hoger bestuursniveau (nationaal en provinciaal) juist meer aandacht gekomen voor externe veiligheid en 

de verantwoordingsplicht groepsrisico. In Venray wordt daarom gebruik van gemaakt door de aangeboden 

scholingen, workshops en de hiervoor beschikbaar gestelde financieringsconstructies. Van endogene schokken is 

in Venray geen sprake. Met andere woorden, er zijn binnen de organisatie momenteel geen mensen die de 

huidige manier van werken in twijfel trekken, het gehanteerde beleid als onvolledig ervaren of menen dat de 

institutie zichzelf niet meer versterkt. 

Het gebrek aan exogene en endogene schokken voor de organisatie van het Venrayse ro-proces heeft ertoe 

geleid dat er geen critical juncture, of kritisch breukvlak, is bereikt. Er kan dus geconcludeerd worden dat er 

sterke vorm van padstabilisatie is opgetreden, waarbij enkel marginale beleidswijzigingen doorgang vinden. Deze 

zullen slechts plaatsvinden wanneer er zich een incident voordoet (ex-post) en de huidige manier van werken blijft 

zo goeddeels gehandhaafd. De theorie achter het concept padafhankelijkheid beschrijft dat het enkel vaststellen 
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dat er geen verandering heeft opgetreden niet voldoende is om te stellen dat een organisatie ook daadwerkelijk 

padafhankelijk is. Dit blijft een open en empirische opgave voor de onderzoeker van de organisatie in kwestie, 

waarbij de indicatoren en operationalisatie richting geven. In het verlengde hiervan is helder geworden dat Venray 

enkele kenmerken vertoont van een padafhankelijke organisatie. Dit werd niet zozeer veroorzaakt door de hoge 

startkosten of coördinatie-effecten, maar wel door de leereffecten en de adaptieve verwachtingen. Venray 

hanteert een werkwijze waar ze tevreden mee zijn en zien de noodzaak niet om te veranderen of andere 

werkwijzen te proberen om waar mogelijk externe veiligheid anders te borgen. Er is dus weldegelijk sprake van 

padafhankelijkheid in Venray. Op zichzelf zegt dit nog weinig over de organisationele borging van externe 

veiligheid. Het is namelijk van groter belang te weten of deze padafhankelijke manier van werken in Venray heeft 

geleid tot goede borging of juist niet. Daarvoor moet worden nagegaan in hoeverre de belangrijkste 

succesfactoren van goede borging zijn vertegenwoordigd in de organisatie van het  ro-proces van de gemeente 

Venray. 

De eerste succesfactor is de aanwezigheid van kartrekkers, of keyplayers. Deze kartrekker zorgt ervoor dat er in 

ieder geval binnen de organisatie zelf iemand is die inhoudelijke kennis heeft van het onderwerp en weet hoe 

deze kennis ingezet moet worden. Deze persoon bestaat in de gemeente Venray in de vorm van medewerker 

Milieuplanologie. Zijn rol op het gebied van externe veiligheid in relatie tot de ruimtelijke ordening is in de 

voorgaande paragrafen al uitgebreider aan de orde gekomen.  

Een volgende factor is de aanwezigheid van steun en betrokkenheid van leidinggevenden. Zonder toestemming 

en medewerking van de bestuurslaag is verandering namelijk niet te bewerkstelligen. In Venray is dit voorheen 

geen probleem gebleken. Het betreft een betrekkelijk platte organisatie, waardoor de betreffende leidinggevenden 

eenvoudig te benaderen zijn, aldus Johan Roerink (persoonlijke communicatie, 16 juli, 2013). Hoewel ze 

eenvoudig te benaderen zijn, is overtuigen een stuk ingewikkelder. Er zijn vaak economische belangen die 

sterker wegen dan de noodzaak tot implementatie van volledig nieuw beleid en een beleidsvisie. In plaats 

daarvan is er dus gekozen voor een projectmatige aanpak, waarbij de medewerker Milieuplanologie 

verantwoordelijk is voor de borging van externe veiligheid in het ro-proces. Hiervoor is echter ook enig 

enthousiasme nodig bij de betrokken projectleiders. Dit enthousiasme is nu nog slechts beperkt aanwezig. Dit 

wordt in de hand gewerkt door het projectmatige werken, waarbij milieukwaliteitseisen doorgaans als ballast 

worden gezien. Roerink poogt dit in Venray te ondervangen door al in het voortraject en bij de eerste overleggen 

aan de onderhandelingstafel aan te schuiven. Hierbij komt meteen de volgende succesfactor om de hoek kijken, 

namelijk de interne onderlinge afstemming. Dit houdt in dat er regelmatig overleg dient plaats te vinden tussen de 

afdelingen Bouwen en Wonen en de milieuplanoloog. Roerink geeft zelf aan dat dit periodieke overleg absoluut 

noodzakelijk is voor een goede borging van externe veiligheid, omdat er in de afdeling Bouwen en Wonen 

vanwege het projectmatige karakter van ruimtelijke ontwikkeling snel over dit soort milieuaspecten heen wordt 

gekeken. 

De volgende factor stelt dat er voldoende tijd, geld en personele capaciteit beschikbaar moet worden gesteld. 

Voor de huidige manier van werken is er voldoende van deze middelen voor handen. Roerink (persoonlijke 

communicatie, 16 juli, 2013) geeft aan dat voldoende tijd heeft en krijgt om te zorgen dat externe veiligheid bij alle 

relevante ruimtelijke plannen in het voortraject is vertegenwoordigd. Hierdoor is deze succesfactor aanwezig in 

Venray. 

Verder wordt als succesfactor voorgeschreven dat de organisatie een open cultuur en structuur moet kennen. De 

bestuurslaag moet eenvoudig te benaderen zijn, evenals de overige afdelingen. Hierdoor kunnen plannen 

gemakkelijk besproken worden. Er moet dus sprake zijn van toegankelijkheid en enige mate van 

veranderingsgezindheid. Roerink geeft aan dat hier ruimte voor verbetering is. Hij sluit zich aan bij de werkwijze 

van de gemeente Venray dat er minder beleid wordt vastgelegd en meer slagvaardig moet worden gehandeld. 

Het ontbreken van een beleidsvisie, het projectmatige ontwikkelingskarakter en de onderhandelingsruimte in het 

ro-proces zijn hier tekenende voorbeelden van. De laatste succesfactor voor borging van externe veiligheid en 

beleidsverbetering is dat er een concrete doelstelling moet zijn, die stapsgewijs gehaald kan worden. De enige 

beleidsregel die momenteel wordt gehanteerd stelt dat er vanaf 200 meter afstand en verder van een risicobron 

geen verantwoording hoeft plaats te vinden, aangevuld met het wettelijk kader. Verder is het aan de medewerker 

milieuplanologie en de projectleider om te bepalen in hoeverre externe veiligheidsaspecten richtinggevend zijn. Er 

is dus geen sprake van een concrete doelstelling.  

9.5.2. Vertaalslag instrumenten 

In de vorige subparagraaf is de organisatie van Venray nader onder de loep genomen. Hiermee zijn de 

beleidsinstrumenten onlosmakelijk verbonden en deze zijn dus al in enige mate ter sprake gekomen. Ze worden 

in deze subparagraaf echter specifieker benaderd vanuit de opgestelde theoretische inzichten. Deze theorie ziet 
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op de effectiviteit van de set aan gebruikte beleidsinstrumenten. Dit valt volgens de verfijnde instrumentele 

benadering af te lezen aan de passendheid van het issue met de context en de doelgroep. Hieraan kunnen 

backlashes, lock in situaties en korte termijn denken in de weg staan. 

In tegenstelling tot de gemeenten Nuth en Eijsden-Margraten doet Venray niet mee met het pilotproject van de 

provincie Limburg en Royal HaskoningDHV. Zoals al aan de orde is gekomen in de paragrafen hierboven, heeft 

de gemeente Venray geen beleidsinstrument waar het mee werkt. De verantwoordelijke persoon binnen de 

organisatie krijgt enige onderhandelingsvrijheid en dient er zelf zorg voor te dragen op tijd de spreekwoordelijke 

voet tussen de deur te krijgen in het ro-traject. Let wel, het wettelijk kader blijft hier altijd de ondergrens. Op dit 

punt wordt duidelijk dat Venray een unieke positie vervult in dit onderzoek. Vanwege het ontbreken van een 

instrumentarium kan er ook geen volledige analyse plaatsvinden van de borging van deze instrumenten, de 

valkuilen die hieraan in de weg kunnen staan en de eventuele effectiviteit van de beleidsinstrumenten. 

Met enig inlevingsvermogen mag echter wel gesteld worden dat de medewerker Milieuplanologie als 

beleidsinstrument fungeert binnen de organisatie. Hij krijgt de ruimte en vrijheid zijn eigen middelen en 

doelstellingen voor externe veiligheid in het ruimtelijk ordeningstraject bepalen. Kijkend naar het externe 

veiligheidsprofiel in Venray, is te zien dat er een uitgebreide variëteit aan risicobronnen bestaat. Aangezien 

Venray een groeiende gemeente is, recentelijk uitgebreid met enkele dorpskernen na de opsplitsing van de 

gemeente Meerlo-Wanssum, krijgt het regelmatig te maken met ruimtelijke projecten waar externe veiligheid en 

groepsrisico`s een rol spelen. Hierdoor leent het profiel van de gemeente Venray zich projectgerichte aanpak, 

waarbij per situatie wordt gekeken aan welke minimumeisen voldaan dient te worden. Hoewel zo`n beleidsissue 

zich uitstekend leent voor een beleidsvisie, met vastgestelde regels, is ook dit een effectieve manier om externe 

veiligheid op de kaart te krijgen bij ruimtelijke plannen, vanwege de grotere onderhandelingsvrijheid ex ante. 

De context van het „instrument‟ vertoont zodoende ook een goede fit met het issue, evenals de doelgroep. De 

medewerker Milieuplanologie kan zich naar schikken naar de wensen van de medewerkers van de afdelingen 

Milieu, Bouwen en Wonen en de projectleiders, waardoor deze werkwijze altijd fit met de doelgroep. Afhankelijk 

van het project kunnen ook de eisen en wensen qua externe veiligheid worden bijgesteld, waardoor de context 

van het instrument goed werkt. Aangezien er sprake is van een goede passendheid tussen de contingenten 

issue, context en doelgroep, kan er in Venray worden gesproken over een effectief gebruik van het „instrument‟, 

hoewel het instrument in dit geval een persoon betreft.  

Valkuilen Indicatoren 

Backlash - Ad hoc invoering 

- Ondoordacht, onvolledig beleid 

- Geen anticipatie op ongewenste effecten 

- Weinig tijd en ruimte om te leren 

- Geen alternatieve opties opengehouden 

Lock in - Onvolledig instrument breed ingebed 

- Gebruik huidig instrument blokkeert innovatie 

- Ten tijde van invoering huidig instrument geen oog voor vervolg  

Korte-termijn denken - Onvolledige afstemming actoren over zwaarte van probleem 

- Project- i.p.v. procesgerichte benadering 

- Ontbreken langere termijnvisie 

- Kosten-baten analyse als leidend instrument 

Figuur 41. Operationalisatie barrières (o.b.v. Rotmans, 2006). 

De valkuilen voor borging van instrumenten kunnen bestaan uit backlashes, lock in situaties en korte termijn 

denken, zoals hierboven is weergegeven in de kopie van figuur 15 uit hoofdstuk 4. Aangezien het 

instrumentarium van de gemeente Venray bestaat uit een persoon, en kijkend naar de indicatoren van de 

barrières, wordt er aan geen enkele set van indicatoren voldaan om te kunnen stellen dat er sprake zou zijn van 

een valkuil voor de gemeente Venray. 

Zoals bij de cases Nuth en Eijsden-Margraten, is ook bij de gemeente Venray de beleidsmethode voor kleine 

bouwplannen besproken. Roerink (persoonlijke communicatie, 16 juli, 2013) geeft aan dat er bij initiatieven voor 

dergelijke beleidsmethoden gewaakt moet worden voor nog meer papieren tijgers, waarvan de meerwaarde 

mogelijk beperkt is. In navolging van Nuth en Eijsden-Margraten geeft ook Roerink aan dat de methode op 

zichzelf aardig bedacht is en bruikbaar kan zijn. Echter, het feit dat er beleidsregels aan gekoppeld zijn, is in strijd 
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met de wens van Venray om juist minder vastgelegd beleid te hanteren en meer projectgericht de 

randvoorwaarden op te stellen. Ook werd de kritiek geuit dat een berekening van het groepsrisico voor het gehele 

gemeentelijke grondgebied buitensporig veel werk is voor een klein aspect van het ruimtelijk ordeningsproces. 

Een eventuele uitrol op provinciale schaal stuitte op dezelfde kritieken. 

 

9.6. Conclusie 

Vergeleken met de andere cases uit de casestudie, is Venray reeds het best georganiseerd op het gebied van 

externe veiligheid in relatie tot het ruimtelijk planproces. Hoewel er geen gebruik wordt gemaakt van 

beleidsinstrumenten zoals visies, signaleringskaarten of aanverwante beleidsmethoden weet Venray toch externe 

veiligheid en de verantwoording van het groepsrisico vooraan in het ro-proces te borgen. 

In het voorgaande is duidelijk geworden dat er in Venray sprake is van padafhankelijkheid op het gebied van de 

borging van externe veiligheid in het ro-proces. De gekozen organisatiepatronen en werkwijzen zijn dermate 

geïnstitutionaliseerd dat er padstabilisatie is opgetreden, mede veroorzaakt door het uitblijven van exogene of 

endogene schokken. Daarnaast moeten er een aantal sleutelfactoren aanwezig zijn voor goede borging van 

beleidsaspecten in een organisatie. In het Venrayse ruimtelijke ontwikkelingsspoor zijn er voor externe veiligheid 

een aanzienlijk aantal van deze factoren aanwezig. Zo is er de benodigde kartrekker, goede interne afstemming 

tussen de projectleider, afdeling Bouwen en Wonen en de milieuplanoloog, voldoende geld, tijd en capaciteit en 

dat alles in een betrekkelijk open organisatie. Hoewel er op basis van de leereffecten en adaptieve verwachtingen 

sprake is van padafhankelijkheid moet toch worden geconcludeerd dat externe veiligheid in Venray betrekkelijk 

succesvol is geborgd in de organisatie. Aangezien er een aanzienlijke hoeveelheid van de succesfactoren uit 

hoofdstuk 6 niet aanwezig is, moet de verklaring van de succesvolle organisationele borging worden gezocht in 

combinatie met het informatieblok over instrumentele borging. De uitwerking van paragraaf 9.5.2. leidt tot de 

conclusie dat er zonder daadwerkelijke beleidsinstrumenten sprake kan zijn van goede borging, omdat in deze 

situatie de persoon bij wie de verplichting tot borging van externe veiligheid is ondergebracht, functioneert als een 

multifunctioneel instrument. Met andere woorden: in Venray fungeert de milieuplanoloog als levend 

beleidsinstrument, die zich per ruimtelijk project in het voortraject nestelt (waarmee de beschreven valkuilen voor 

instrumentele borging worden ondervangen) en de bovenop het wettelijk minimum de vrijheid heeft om te 

onderhandelen over de mate waarin externe veiligheidsaspecten moeten worden nagestreefd. Hierdoor past het 

„instrument‟ zich voortdurend aan aan het ev-issue, de context en de doelgroep, waardoor er bijna altijd sprake is 

van een goede fit van de contingenten en effectieve beleidsvoering. Dit verklaart waarom de borging van externe 

veiligheid in het ro-proces, ondanks het gebrek aan de nodige succesfactoren uit hoofdstuk 6 en institutionele 

stroperigheid (padafhankelijkheid), in Venray toch als succesvol kan worden beschouwd.  

Hierbij moet echter direct de kanttekening bij worden geplaatst dat de borging van het volledige externe 

veiligheidsaspect in één persoon geen wenselijke situatie geeft. Op de vraag wat er gebeurt wanneer de 

milieuplanoloog op vakantie is of om andere redenen plotseling wegvalt, antwoordt Roerink dat er niet direct 

iemand klaarstaat om zijn plaats in te nemen. Bovendien is een gemeentebestuur dat weinig betrokkenheid voelt 

met het onderwerp een goede reden om externe veiligheid vast te leggen in structuren en niet af te laten hangen 

van één medewerker. 
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10. Case 4: De gemeente Horst aan de Maas 

Het vorige hoofdstuk behandelde de instituties omtrent externe veiligheid bij de gemeente Venray. Vanuit een 

praktijkgerichte en theoriegerichte benadering zijn de deelvragen van dit onderzoek beantwoord. Dit biedt straks 

houvast bij de beantwoording van de hoofdvraag. Hier is echter meer informatie voor nodig. Daarom gaat dit 

hoofdstuk dieper in op de gemeente Horst aan de Maas. 

10.1.  Introductie 

De gemeente Horst aan de Maas is na Venray de tweede 

Noord-Limburgse gemeente uit deze casestudy. Horst 

aan de Maas grenst aan de noordzijde aan Venray en 

aan de zuidzijde aan de gemeenten Peel en Maas, en 

Venlo. De A73 loopt dwars door Horst aan de Maas, vlak 

langs de dorpskern. Verder is er ontsluiting via de N277 

en bevindt zich tussen de dorpen Horst en Sevenum een 

treinstation op het traject Venlo-Eindhoven. De gemeente 

is in 2001 ontstaan door de herindeling van de 

gemeenten Horst, Broekhuizen en Grubbenvorst, en is in 

2010 weer gefuseerd met de gemeente Sevenum en een 

deel van de voormalig gemeente Meerlo-Wanssum. 

Hierdoor zijn er zestien dorpskernen en kende het op 1 

januari 2013 een inwoneraantal van ongeveer 42000, 

verdeeld over 122 vierkante kilometers. 

Vanwege de gunstige ligging tussen de voorzieningen-

centra Venray en Venlo kent Horst aan de Maas een 

gunstige leefomgeving voor haar inwoners. Deze steden 

zijn bovendien snel bereikbaar vanwege de goede auto- 

en fietsverbindingen, maar ook door de goed geregelde 

bus- en treinaansluitingen. Vanwege het sterk ver-

stedelijkte karakter van de aangrenzende gemeenten heeft Horst aan de Maas zich van oudsher gefocust op haar 

landelijke eigenschappen. Zo is Horst aan de Maas verantwoordelijk voor een derde van de Nederlandse 

champignonproductie en er bevinden zich veel landbouwbedrijven die hiervoor aanverwante diensten en 

producten leveren. Daarnaast is het kerkdorp Lottum verantwoordelijk voor ruim zeventig procent van de 

Nederlandse rozenproductie. De gemeente heeft tevens meegewerkt aan de realisatie van de Floriade 2012, de 

wereldtuinbouwexpositie. De beoogde spin-off effecten op de bedrijventerreinen in de regio zorgden voor een 

versterking van de ambitie richting de agrologistiek.  

De bosrijke, landelijke omgeving, de aanwezigheid van vier kastelen, een themapark geweid aan de aardbei, de 

ligging aan het Pieterpad en de vele overnachtingsmogelijkheden maken van Horst aan de Maas ook voor 

fietsende en wandelende toeristen een aantrekkelijke gemeente.  

De gemeentelijke organisatie zelf bestaat uit de gewoonlijke gemeenteraad en het college van B&W. Daaronder 

staat de afdeling Planning & Control, die de organisatie middels de programma`s Dienstverlening en Projectmatig 

Werken structureert. De projecttak bestaat uit de afdeling Ruimte, Bedrijfsvoering en Samenleving. In 

dienstverlening vertakken deze drie thema`s zich verder. 

 

10.2.  Risicoprofiel 

De figuur hieronder bevat een uitsnede van de professionele risicokaart van de regio Horst aan de Maas. Zoals 

gebruikelijk stellen de doorgetrokken rode lijnen de wegen voor die zijn aangewezen voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen. De rode driehoekjes zijn de LPG-tankstations en de gele vierkantjes geven de Bevi-

inrichtingen aan. De slingerende rode stippellijnen zijn de buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen. 

De rechte rode stippellijn is de spoorweg tussen Venlo en Eindhoven (Risicokaart.nl). 

Wanneer we het risicoprofiel van de gemeente Horst aan de Maas uitvoeriger benaderen, zien we dat er vijf LPG-

tankstations aanwezig zijn. Drie van deze tankstations zijn gelegen binnen de bebouwde kom. Aangezien ze zich 

aan de randen van de bebouwde kom bevinden, waar sprake is van een lage bevolkingsdichtheid, worden ze niet 

aangemerkt als saneringssituaties. Dit neemt niet weg dat de verkoop van LPG in de nabijheid van kwetsbare 

objecten en groepen geen wenselijke situatie is. Zo hebben de LPG-stations in Horst-noord en Sevenum-noord 

een dodelijke effectafstand van 310 meter en is de 100% letaliteitsgrens vastgesteld op 150 meter. Voor dit 

Figuur 42. Gemeente Horst aan de Maas 
(2011). 
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gebied moet dus een volledige verantwoording 

van het groepsrisico plaatsvinden. In een 

bebouwde kom is dit onwenselijk, vanwege de 

vele particuliere bouwplannen en eventueel 

beoogde ruimtelijke ontwikkelingen aan de 

rand van dorpskernen. Naast deze LPG-

stations bevinden zich nog enkele Bevi-

inrichtingen in Horst aan de Maas. Dit 

betreffen voornamelijk wat grotere 

propaantanks in het buitengebied. Er bevinden 

zich momenteel geen BRZO-inrichtingen in de 

gemeente Horst aan de Maas (Risicokaart.nl). 

In Horst aan de Maas zijn enkele 

verkeersaders toegewezen voor het vervoer 

van gevaarlijke stoffen. Dit zijn de A73 van 

Nijmegen naar Venlo, de A67 van Duitsland 

naar Eindhoven, de N556 van Horst naar 

Sevenum die door delen van de bebouwde 

kom loopt en de N277 van Ysselsteyn naar 

Kessel. Deze wegen worden voornamelijk, vanuit externe veiligheidsoogpunt, gebruikt voor het vervoer van 

brandbare vloeistoffen en zeer brandbare gassen. 

Hoewel de gemeente Horst aan de Maas in het uiterste oosten aan de Maas grenst, ondervindt het nauwelijks 

hinder van het vervoer van stoffen via deze rivier. De risicocontouren strekken welliswaar tot over de oevers, 

maar in het invloedsgebied ontstaan nog lang geen knelpunten ten aanzien van het groepsrisico, is gebleken uit 

de berekeningen toen dit deel van de Maas is aangewezen voor het Basisnet Water (Gemeente Venlo, 2012). 

Er bevinden zich ook enkele buisleidingen voor gevaarlijke stoffen in Horst aan de Maas. Zo is er een buis voor 

ruwe aardolie met een dodelijke effectafstand van 43 meter en een buisleiding voor nafta, met een dodelijke 

effectafstand van 36 meter. Daarnaast zijn er nog twee hoge druk aardgasleidingen, waarvoor de effectafstanden 

variëren van 80 tot 490 meter, afhankelijk van de grootte van de buis, de doorvoer en de omstandigheden in 

omgeving van de buisleiding. 

 

10.3.  Typologie 

Net als in het vorige hoofdstuk zal nu overzichtelijk worden weergegeven hoe het ro-proces van de gemeente 

Horst aan de Maas is vormgegeven en op welke manier externe veiligheid hier een plaats heeft gekregen. Dit 

overzicht stelt ons in staat te achterhalen welke randvoorwaarden op de werkwijze van Horst aan de Maas van 

toepassing zijn en waar de verbeterpunten liggen. 

Op het gebied van externe veiligheid en ruimtelijke plannen is er in Horst aan de Maas een gebrek aan kennis en 

vaardigheden in huis, is gebleken tijdens interviews met Harry de Zeeuw (technisch medewerker 

vergunningverlening) en Kirsten Oudmaijer (beleidsmedewerker ruimtelijke ordening). Er wordt hier, net als bij de 

voorgaande cases, onderscheid gemaakt tussen de behandeling van interne en externe ruimtelijke initiatieven.  

Vergunningaanvragen, de externe initiatieven, komen binnen via het digitale portaal van de gemeentelijke 

website. Harry de Zeeuw is hier de persoon die verantwoordelijk is voor de signalering en inhoudelijke 

behandeling van externe veiligheidsvraagstukken bij vergunningsaanvragen. In beginsel is het de 

verantwoordelijkheid van de aanvrager om de eventueel noodzakelijke verantwoording van het groepsrisico te 

verstrekken. Mocht de aanvrager hiertoe niet in staat zijn, rust deze taak op de schouders van De Zeeuw, die hier 

samen met de deskundigenpool invulling aan geeft (K. Oudmaijer, persoonlijke communicatie, 16 juli 2013). De 

uiteindelijke beoordeling vindt altijd door het bevoegd gezag plaats.  

Voor interne ruimtelijke plannen geldt er een ander traject. Voor deze ruimtelijke plannen wordt de kennis en 

kunde namelijk van buitenaf gehaald. De afdeling Ruimtelijke Ordening kent vier medewerkers die zelf niet over 

de juiste kennis beschikken om externe veiligheid op afdoende wijze een volwaardige plaats te geven in het ro-

proces. Naast de veiligheidsregio en de deskundigenpool wordt ook gebruik gemaakt van commerciële 

adviesbureau`s. De signalering van externe veiligheidsknooppunten vindt plaats buiten de gemeentelijke 

organisatie. Dit wordt gedaan door de bureau`s die de bestemmingsplannen opstellen. Het hierin gegeven advies 

Figuur 43. Risicokaart Horst aan de Maas (risicokaart.nl, 
2013). 
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wordt overgenomen door de afdeling Ruimtelijke Ordening, zonder te weten hoe of waarom bepaalde 

berekeningen en bevindingen tot stand zijn gekomen. 

 

Figuur 44. Flowchart werkwijze Horst aan de Maas (eigen bewerking). 

De figuur hierboven geeft het verhaal van deze paragraaf weer. Binnen Horst aan de Maas is er ten aanzien van 

externe veiligheid binnen de organisatie een duidelijke tweedeling te zien. Enerzijds wordt aan de kant van de 

externe ruimtelijke initiatieven wel gesignaleerd. Harry de Zeuw is in dit spoor verantwoordelijk voor het borgen 

van de behandeling van dit aspect bij de beoordeling van principeverzoeken en omgevingsvergunningaanvragen. 

Hij maakt daarnaast gebruik van de kennis van de deskundigenpool, waardoor het verantwoorden van het 

groepsrisico een volwaardige plaats kent binnen deze helft van de organisatie. 

De interne initiatieven verlopen niet via de afdeling Vergunningen, maar via de afdeling Ruimtelijke Ordening, 

waar vier medewerkers, van wie één extern, verantwoordelijk zijn voor de uitwerking en coördinatie van het 

ruimtelijk planproces. Kirsten Oudmaijer, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, geeft aan dat deze vier 

personen zelf niet voldoende kennis hebben over externe veiligheid (persoonlijke communicatie, 16 juli, 2013). Dit 

aspect valt inhoudelijk geheel in handen van externe partijen, die vervolgens terugkoppelen naar de afdeling. Hier 

kleven de nodige nadelen aan en biedt ruimte voor verbetering. De volgende paragraaf benadert eerst de 

werkwijze van Horst aan de Maas vanuit theoretisch perspectief, alvorens in te gaan op de verbeterpunten.  

 

10.4.  Hulp, instrumenten en methoden 

In het vervolg van deze casus dient rekening te worden gehouden met dit onderscheid tussen interne en externe 

ruimtelijke initiatieven. Het feit dat externe veligheid in het vergunningenspoor wel intern is geborgd, maar in de 

afdeling Ruimtelijke Ordening niet, maakt Horst aan de Maas tot een goede learning case, waarbij zowel succes- 

als faalfactoren te duiden zullen zijn. Het is opvallend dat er in deze gemeente geen gebruik wordt gemaakt van 

iets wat op beleid of uitvoeringsinstrument lijkt. Het vervolg van dit hoofdstuk, waarin de koppeling met de theorie 

wordt gemaakt, is derhalve bondiger en beschrijvend van aard vergeleken met de voorgaande cases. Dit 

hoofdstuk wordt daarom niet gebruikt voor het onderbouwen van de theoretische conclusies, maar wel voor het 

benoemen, onderschrijven en aanvullen van de succes- en faalfactoren uit hoofdstuk 4, 5 en 6. 

Nu we gezien hebben hoe de gemeente Horst aan de Maas omgaat met externe veiligheid in haar ruimtelijk 

planproces, is echter nog lang niet alles gezegd. Bij dit werkproces maakt de gemeente namelijk gebruik van de 

kennis en kunde van derde partijen en zij hanteert beleidsinstituties. Deze zijn op hun beurt weer voortgekomen 

uit bepaalde beleidsmethoden, die zich de afgelopen jaren hebben doorontwikkeld tot de tool box en werkwijzen 

waar de gemeente Horst aan de Maas gebruik van maakt. 

10.4.1. Hulp 

Voor Horst aan de Maas is er in het vergunningenspoor hulp voor Harry de Zeeuw, technisch medewerker 

milieuvergunningen, in de vorm van de deskundigenpool, die daarvoor regelmatig wordt geraadpleegd. Vanuit het 

ruimtelijke spoor wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de kennis van De Zeeuw. Hier worden diverse externe 

bureau`s ingeschakeld voor het opstellen van de bestemmingsplannen en de woningbouwplannen. De brandweer 

en veiligheidsregio worden wel geraadpleegd, maar dit gebeurt door het bureau dat is ingehuurd om het 



75 
 

betreffende ruimtelijke plan uit te werken. De Zeeuw en Oudmaijer (persoonlijke communicatie, 16 juli, 2013) 

geven aan dat de adviezen van de Veiligheidsregio vaak irreëel zijn kijkend naar de uitvoerbaarheid en het effect 

in verhouding tot de kosten. Bovendien bevatten de adviezen vaak slechts bouwkundige maatregelen, die in 

ruimtelijke plannen nauwelijks afdwingbaar zijn. De advisering is geen maatwerk, en een goed instrumentarium 

ontbreekt. Dit is juist hetgene waar gemeenten als Horst aan de Maas behoefte aan hebben.  

10.4.2. Instrumenten en methoden 

Vanwege het gebrek aan passie voor, en kennis van het vakgebied ruimtelijke ordening en externe veiligheid 

binnen de afdeling Ruimtelijke Ordening, bestaat er geen goed instrumentarium waar gebruik van kan worden 

gemaakt. Oudmaijer (persoonlijke communicatie, 16 juli, 2013) geeft toe dat de huidige manier van werken, 

waarbij alle benodigde informatie van buitenaf wordt gehaald, geen houdbare of wenselijke situatie is. Waar voor 

verkeer, bodem en geluid wel beleid is vastgesteld waarmee de medewerkers binnen de afdeling uit de voeten 

kunnen, is dit voor externe veiligheid en luchtkwaliteit niet het geval. Dit zijn zodoende minder vatbare 

onderwerpen. De gehanteerde werkwijze stimuleert in te beperkte mate een omslag in bewustzijn en 

betrokkenheid bij dit deel van het gemeentelijk ro-proces. De afdeling ruimte borgt externe veiligheid door het 

opstellen, actualiseren en wijzigen van bestemmingsplannen aan te besteden bij externe kennisbureau`s. Hierin 

geven deze bureau`s aan in hoeverre er in het plangebied sprake is van externe veiligheidsrisico`s en welke 

beperkingen dit met zich meebrengt voor eventuele toekomstige ontwikkelingen. Dit wordt vervolgens 

overgenomen door de afdeling Ruimtelijke Ordening en voorgelegd ter beoordeling aan het college van B&W. 

Aangezien er geen beleidsregels zijn opgesteld ten aanzien van het niveau van externe veiligheid, wordt ook hier 

geen verdere inhoudelijke beoordeling gemaakt. Dit past bij de huidige houding van het gemeentebestuur, dat 

een meer regisserende rol wenst te spelen en hierbij zo min mogelijk vastgelegd beleid wil hanteren. 

Ook wordt aangegeven dat er een sterke behoefte bestaat binnen de afdeling ruimte aan een signaleringskaart. 

Een inventarisatie van aanwezige risicobronnen binnen de gemeentegrenzen ontbreekt momenteel. Een kaart 

waarop deze risicobronnen inclusief invloedsgebied en andere bijbehorende grenzen duidelijk zijn weergegeven, 

zou het vele malen eenvoudiger maken het onderwerp binnen de organisatie levendiger te maken. Met een 

dergelijke kaart wordt op voorhand inzichtelijk waar de knelpunten zitten en waar bij het opstellen van ruimtelijke 

plannen rekening mee dient te worden gehouden. Momenteel zit de borging door het beperkte instrumentarium in 

de ontwerpfase van ruimtelijke plannen. Een duidelijk signaleringsmoment met bijvoorbeeld een kaart kan de 

borging naar voren verschuiven naar de definitiefase, of zelfs naar de initiatieffase (Kirsten Oudmaijer, 

persoonlijke communicatie, 16 juli, 2013). 

 

10.5.  Koppeling theorie en praktijk 

10.5.1. Succesfactoren 

Waar in de voorgaande hoofdstukken op dit punt dieper werd ingegaan op padafhankelijkheid en de eventuele 

doorbraak hiervan, focust dit hoofdstuk, gezien de kenmerken van de gemeente Horst aan de Maas met 

betrekking tot externe veiligheid, zich op de succes- en faalfactoren van goede borging. 

Hoofdstuk 6 gaf aan welke succes- en faalfactoren er op basis van eerder onderzoek en het theoretisch kader 

van invloed zijn op de kwaliteit van de borging van de verantwoording van het groepsrisico. 

 Factor Grondslag 

Succesfactor - Beleidsmatig onderscheid maken tussen complexe en 

eenvoudige gevallen. 

Instrument 

 - Voldoende ev-kennis betrekken in het ro-proces Organisatie 

 - Bestuurlijke betrokkenheid Organisatie 

 - Bestuurlijk afwegingskader Instrument 

 - Tijd, aandacht en expertise  Organisatie 

 - EV vroeg in het proces als ontwerpvariabele  Organisatie 

 - Interne en externe samenwerking met actoren Organisatie 

 - Ramp of ongeluk creëert momentum voor borging Beide 

 - Combineer EV met andere milieukwaliteitseisen Beide 

 - Afstemming maatregelen met initiatiefnemer Beide 
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 Factor Grondslag 

Faalfactor - Lage bestuurlijke betrokkenheid Organisatie 

 - Verantwoording taak van ambtelijk apparaat Organisatie 

 - Advies VR sluit niet aan Beide 

 - Geen of onvoldoende samenwerking Organisatie 

 - Onduidelijkheid over ev-doelen en -uitgangspunten Beide 

 - Kennis enkel vertegenwoordigd in één persoon Organisatie 

 - Gemeenten zetten te veel uit bij externen Organisatie 

 - Backlash Organisatie 

 - Lock in Instrument 

 - Korte-termijn denken Beide 

Figuur 45. Succes- en faalfactoren 

Wanneer Horst aan de Maas gespiegeld wordt aan de theoretische succesfactoren, zien we dat er wel 

onderscheid gemaakt wordt tussen complexe en eenvoudige gevallen. Bij het toetsen van vergunningaanvragen 

kan de technisch medewerker vergunningen dit onderscheid bij ontvangst maken. Indien een aanvraag 

eenvoudig is, wordt de inhoudelijke beoordeling gemaakt door deze medewerker zelf. Wanneer een aanvraag te 

complex is, wordt de hulp ingeschakeld van de deskundigenpool. Ten aanzien van interne initiatieven wordt dit 

onderscheid niet gemaakt. Alle bestemmingsplannen worden voor externe veiligheid ingevuld door ingehuurde 

kennisbureau`s. Kijkend naar de tweede succesfactor, wordt er zowel bij vergunningen als bij 

bestemmingsplannen voldoende kennis bij het proces betrokken. Deze kennis zit echter grotendeels buiten de 

gemeentelijke organisatie. Dit komt deels voort uit de lage bestuurlijke betrokkenheid. Het gemeentebestuur 

houdt vast aan de trend om zo min mogelijk beleid op papier vast te leggen om flexibel met toekomstige 

ontwikkelingen om te kunnen gaan. Er is daarom ook geen bestuurlijk afwegingskader aanwezig. In het verlengde 

hiervan staat het feit dat er, in tegenstelling tot het vergunningenspoor, op de afdeling Ruimtelijke Ordening niet 

voldoende tijd, aandacht en expertise is over externe veiligheid. Oudmaijer (persoonlijke communicatie, 16 juli, 

2013) voegt hieraan toe dat deze afdeling momenteel onderbezet is, waardoor er naast de basistaken nauwelijks 

tijd of aandacht is voor ruimtelijk-juridische randvoorwaarden. Externe veiligheid wordt daardoor bij interne 

initiatieven niet vroeg in het proces meegenomen als ontwerpvariabele, maar volgt als een voetnoot bij de 

bestemmingsplannen. 

Er is in Horst aan de Maas wel sprake van samenwerking met deskundige externe partijen, maar intern zou deze 

samenwerking nog beter kunnen. De verantwoordelijke afdeling maakt bijvoorbeeld geen gebruik van de 

expertise van de technisch medewerker vergunningen, maar besteedt het gehele inhoudelijke gedeelte van de 

bestemmingsplanprocedure uit bij externe partijen. Er is daarnaast in Horst aan de Maas nog nooit een ramp 

voorgevallen, waardoor het momentum voor beleidsintensivering nooit is opgetreden. Daarnaast is externe 

veiligheid op de afdeling niet werkbaar samengevoegd met andere milieukwaliteitseisen. In het 

vergunningenspoor zijn deze aspecten geborgd in de vorm van een technisch medewerker vergunningen, die 

zowel ten aanzien van externe veiligheid, als geluid en luchtkwaliteit deskundig is. Deze medewerker kan zo 

direct bij het principeverzoek sturen op eventuele maatregelen in de omgeving. 

10.5.2. Faalfactoren 

Uit hoofdstuk 6 zijn ook enkele faalfactoren naar voren gekomen, zoals te zien in figuur 45. Wanneer de 

organisatie van Horst aan de Maas wordt gespiegeld aan deze faalfactoren, is te stellen dat er sprake is van een 

lage bestuurlijke betrokkenheid. Er wordt vanuit het gemeentebestuur geen urgentie gevoeld meer capaciteit vrij 

te maken binnen de afdeling RO voor een betere borging van de milieukwaliteitseisen, terwijl er vanuit de afdeling 

meermaals is aangegeven dat er op termijn een gebrek aan kennis en kunde aanwezig is. De affiniteit met het 

vakgebied, of de mogelijkheid deze te vergroten, ontbreekt momenteel in Horst aan de Maas. 

Als tweede faalfactor wordt beschreven dat het ambtelijk apparaat verantwoordelijk is voor de verantwoording, 

waar dit eigenlijk een bestuurlijke taak is. In Horst aan de Maas is de uiteindelijke verantwoording, zoals wettelijk 

voorgeschreven in het Bevi, een taak van het bevoegd gezag (gemeenteraad of college van B&W), maar 

aangezien er geen nadere regels zijn gesteld, zoals het weren van LPG-tankstations uit de bebouwde kom, of het 

niet huisvesten van verminderd zelfredzamen in de nabijheid van een risicobron, wordt het advies dat wordt 

aangedragen door de technisch medewerker milieuvergunningen of het extern adviesbureau per definitie 

overgenomen indien het voldoet aan de wettelijk gestelde eisen uit bijvoorbeeld het Bevi en Revi. In praktijk 

betekent dit dus dat de verantwoording een taak is geworden van het ambtelijk apparaat en heeft het 

gemeentebestuur weinig grip op dit deel van haar taken. 
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Een volgende faalfactor wordt gevormd door het advies van de veiligheidsregio. Wanneer dit advies niet aansluit 

bij de mogelijkheden en instrumenten van de gemeente, wordt het advies onuitvoerbaar en draagt zodoende niet 

bij aan een vergrote mate van veiligheid. In de eerste, inleidende hoofdstukken van dit onderzoek is uitgebreider 

aan de orde gekomen dat het bevoegde gezag bij een groot aantal ruimtelijke plannen en 

omgevingsvergunningen advies van de veiligheidsregio moet vragen voor een verkleining van het groepsrisico. 

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening Kirsten Oudmaijer onderschrijft de standpunten van de respondenten uit 

de andere gemeenten van deze casestudy: het advies van de veiligheidsregio sluit niet aan bij de mogelijkheden 

van de gemeente om deze adviezen uit te voeren. De adviezen geven vaak bouwkundige maatregelen of streven 

te zeer naar absolute veiligheid, dat maatregelen vaak aan hun doel voorbij schieten, financieel onuitvoerbaar zijn 

of praktisch gezien niet passen bij het ruimtelijk initiatief. Als illustratief voorbeeld draagt Oudmaijer aan dat bij de 

uitbreiding van een woonwijk met enkele seniorenwoningen, gelegen aan de A73, werd geadviseerd over de 

gehele lengte van de snelweg om de 50 tot 100 meter brandputten te slaan. Dit brengt torenhoge kosten met zich 

mee en vormt een repressieve maatregel, waarmee de veiligheid niet direct wordt verhoogd. Ook het advies 

splintervrij glas te gebruiken bij bouwplannen in de nabijheid van een kleine risicobron met ontbrandings-, maar 

zonder ontploffingsgevaar is een veel terugkerend verschijnsel. De voorgestelde maatregel is ten eerste niet altijd 

uitvoerbaar, omdat dergelijke zaken in het bouwbesluit, bouwkundig programma van eisen of bestemmingsplan al 

moeten zijn voorgeschreven. Ten tweede is het advies niet passend bij de situatie en moet dientengevolge de 

nodige aandacht worden besteed aan het onderbouwen van de beslissing om het advies niet over te nemen. 

Enerzijds is het advies dus regelmatig niet uitvoerbaar en anderzijds is het advies op regelmatige basis geen 

maatwerk.  

Een volgende faalfactor is het ontbreken van de vereiste samenwerking, intern als extern. In de gemeente Horst 

aan de Maas is de samenwerking met externe partijen goed geregeld. In het vergunningenspoor wordt er, indien 

nodig, gebruik gemaakt van de deskundigenpool. De afdeling RO schakelt voor bijna alle gevallen het extern 

adviesbureau in, om het gebrek aan capaciteit, kennis en kunde op te vangen. De samenwerking intern kan beter 

worden georganiseerd. De technisch medewerker milieuvergunningen is ter zake deskundig, maar wordt niet 

betrokken bij het opstellen van ruimtelijke plannen ex Wro, waar de afdeling RO verantwoordelijk voor is, maar 

richt zich uitsluitend op de aanvragen ex Wabo.  

Het volgende punt uit figuur 45 is het ontbreken van doelen en uitgangspunten op het gebied van externe 

veiligheid. Deze faalfactor kan ook voor Horst aan de Maas worden aangevinkt. Het gemeentebestuur hanteert, 

zoals eerder aangegeven, het uitgangspunt dat er enkel aan de landelijke wettelijke kaders voldaan moet worden 

bij ruimtelijke plannen. In de praktijk komt dit er zodoende op neer dat er vanuit het college geen aanvullende 

eisen of verwachtingen bij de afdeling RO zijn neergelegd voor het externe veiligheidsniveau. Aan de ene kant 

betekent dit dat de doelen duidelijk zijn, namelijk het handhaven van het wettelijk minimum niveau, maar aan de 

andere kant is er hierdoor geen beleidsmethode die stimuleert om actief en bewust om te gaan met externe 

veiligheid in ruimetelijke plannen.  

De volgende faalfactor uit tabel 40 is de situatie waarin de borging van externe veiligheid is gewaarborgd in een 

enkel persoon binnen de organisatie. In het vergunningenspoor is dit het geval via de technisch medewerker 

vergunningen. Dit betekent dat externe veiligheid ondergebracht is bij een volwaardige functie op de afdeling 

vergunningen. Het is dus niet zo dat er een reguliere medewerker met beperkte kennis van het onderwerp 

verantwoordelijk is. Wanneer  een dergelijke medewerker wegvalt bij de organisatie, is het aspect externe 

veiligheid niet meer geborgd. Het feit dat er voor technische vergunningseisen, zoals geluidskwaliteit, 

luchtkwaliteit en externe veiligheid, een fte beschikbaar is gesteld, zullen deze aspecten in het 

vergunningenspoor altijd zijn geborgd. Bij de afdeling RO is deze borging er niet, waardoor er hier wel weer 

sprake is van een faalfactor ten aanzien van externe veiligheid. 

Het te veel gebruik maken van externe inhuur voor externe veiligheid wordt ook als faalfactor voor goede borging 

aangemerkt. Voor vergunningen is hier enkel bij complexe gevallen sprake van. Bovendien blijft de externe inhuur 

in dit spoor beperkt tot het raadplegen van de deskundigenpool of het overdragen aan de RUD. Dit zijn 

organisaties die bestaan uit afgevaardigden van de gemeenten en vergen geen grote investering. De ruimtelijke 

plannen die lopen via de afdeling RO worden intern gecoördineerd, maar de inhoudelijke behandeling geschiedt 

door een extern adviesbureau, omdat intern de kritieke massa en inhoudelijke kwaliteit niet aanwezig is. Door 

deze constructie is het aspect externe veiligheid op een wettelijk minimum niveau geborgd buiten de eigen 

organisatie. Dit draagt niet bij aan een positieve integratie van externe veiligheid in het ro-proces, waardoor in 

Horst aan de Maas sprake is van deze faalfactor. 

De laatste drie faalfactoren uit tabel 40 bestaan uit de backlash, de lock in en het korte termijn denken. Deze 

faalfactoren komen voort uit het theoretisch kader, waar ze als volgt zijn beschreven. Van een backlash is sprake 
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wanneer een nieuwe beleidskoers te vroeg of ondoordacht wordt ingezet. Hierdoor ontbreekt het benodigde 

maatschappelijke en bestuurlijke draagvlak en kan een goede borging en inbedding niet plaatsvinden. Nieuwe 

veiligheidsmaatregelen of –beleidskoersen moeten dus niet ondoordacht worden ingevoerd, maar juist beheerst 

en beheerd worden, wanneer zij kansrijk lijken kijkend naar het transitiedoel. De tweede valkuil bestaat uit „lock in‟ 

situaties. Deze situaties ontstaan wanneer het transitiedoel niet voldoende behaald kan worden. Er is dan 

bijvoorbeeld sprake van een stapsgewijze omzetting van beleid, of invoering van een nieuwe beleidskoers. De 

eerste stap richting vernieuwing raakt in dit geval dermate ingebed dat het verdere innovatie blokkeert. Het risico 

op „lock in‟ situaties doet zich dus voornamelijk voor wanneer tijdelijke of voorlopige opties breed worden 

ingevoerd, zonder voldoende vervolgstappen die een te verre inbedding tegengaan en het transitiedoel dichterbij 

brengen. Vervolgens is er de derde barrière voor transitieprocessen en deze wordt gevormd door korte-termijn 

denken. De maatschappelijke en bestuurlijke complexiteit rondom externe veiligheid zorgt ervoor dat een goede 

en effectieve borging van externe veiligheid met onzekerheid omgeven is. Hierdoor kan er niet zonder gedegen 

overleg tussen betrokken partijen een geschikte oplossing worden geformuleerd. Desondanks worden nog veel 

van dit soort complexe problemen met een projectbenadering aangepakt, terwijl er juist meer gefocust moet 

worden op de inhoud, het proces en integralere oplossingen, ontwerpend van aard, zoals onderstaande tabel laat 

zien (Rotmans, 2006; Rotmans & Loorbach, 2009). 

Valkuilen Indicatoren 

Backlash - Ad hoc invoering 

- Ondoordacht, onvolledig beleid 

- Geen anticipatie op ongewenste effecten 

- Weinig tijd en ruimte om te leren 

- Geen alternatieve opties opengehouden 

Lock in - Onvolledig instrument breed ingebed 

- Gebruik huidig instrument blokkeert innovatie 

- Ten tijde van invoering huidig instrument geen oog voor vervolg  

Korte-termijn denken - Onvolledige afstemming actoren over zwaarte van probleem 

- Project- i.p.v. procesgerichte benadering 

- Ontbreken langere termijn visie 

- Kosten-baten analyse als leidend instrument 

Figuur 46. Operationalisatie barrières (o.b.v. Rotmans, 2006). 

Wanneer we deze valkuilen naast de werksituatie in Horst aan de Maas leggen, moet worden geconcludeerd dat 

er sprake is van een gemeentebestuur met een korte termijn houding ten aanzien van externe veiligheid in relatie 

tot ruimtelijke plannen, en slechts in beperkte mate van backlash of lock in gesproken kan worden. Het structureel 

uitbesteden van het maken van ruimtelijke plannen en een lage bezetting met beperkte inhoudelijke kennis van 

externe veiligheid leidt tot een ambtelijk apparaat dat geen zicht of grip heeft op de inhoud. Daarnaast is er geen 

beleidskader voor externe veiligheid, waardoor slechts een wettelijk minimumniveau zal worden gehanteerd, 

externe veiligheid geen ontwerpvariabele in het ontwikkelproces is en op termijn geen constant veiligheidsniveau 

bij nieuwe ontwikkelingen kan worden gewaarborgd. Bovendien is het signaleren van externe veiligheid al een 

heikel punt. 

 

10.6.  Conclusie 

De gemeente Horst aan de Maas vervult een andere rol dan de voorgaande cases in dit onderzoek. Gezien de 

organisationele tweedeling is een eenduidige analyse van de borging van externe veiligheidsaspecten en 

specifiek de verantwoording van het groepsrisico middels de gekozen onderzoeksopzet lastig. Er is in dat licht 

gekozen voor een analyse van de succes- en faalfactoren van Horst aan de Maas, en dient ter onderbouwing en 

beantwoording van deelvraag 2: Welke criteria bepalen een goede borging van de VGR en in hoeverre schiet de 

huidige borging tekort? 

De analyse uit de voorgaande paragrafen is hierboven overzichtelijk in de tabel weergegeven. Een X betekent 

afwezigheid van de betreffende succes- of faalfactor en een V betekent aanwezigheid. Groen betekent goed, 

rood betekent dat het betreffende voor verbetering vatbaar is. Zo is bijvoorbeeld een groene V de aanwezigheid 

van een succesfactor en een rode V aanwezigheid van een faalfactor. 
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Succesfactor Grondslag Aanwezig 

- Beleidsmatig onderscheid maken tussen complexe en 

eenvoudige gevallen. 

Instrument X/V 

- Voldoende ev-kennis betrekken in het ro-proces Organisatie V 

- Bestuurlijke betrokkenheid Organisatie X 

- Bestuurlijk afwegingskader Instrument X 

- Tijd, aandacht en expertise  Organisatie X/V 

- EV vroeg in het proces als ontwerpvariabele  Organisatie X/V 

- Interne en externe samenwerking met actoren Organisatie X/V 

- Ramp of ongeluk creëert momentum voor borging Beide X 

- Combineer EV met andere milieukwaliteitseisen Beide X/V 

- Afstemming maatregelen met initiatiefnemer Beide X/V 

 

Faalfactor Grondslag Aanwezig 

- Lage bestuurlijke betrokkenheid Organisatie V 

- Verantwoording taak van ambtelijk apparaat Organisatie V 

- Advies VR sluit niet aan Beide V 

- Geen of onvoldoende samenwerking Organisatie V 

- Onduidelijkheid over ev-doelen en -uitgangspunten Beide V 

- Kennis enkel vertegenwoordigd in één persoon Organisatie V/X  

- Gemeenten zetten te veel uit bij externen Organisatie V/X 

- Backlash Organisatie X 

- Lock in Instrument X 

- Korte-termijn denken Beide V 

Figuur 47. Succes- en faalfactoren in Horst aan de Maas. 

Wanneer er zowel een X als een V weergegeven is, geldt het eerste symbool voor het ruimtelijk spoor en het 

tweede symbool voor het vergunningenspoor. Hier zitten, zoals al bleek uit de analyse, de nodige verschillen en 

leerpunten voor de organisatie en het onderzoek. 

Welke deelconclusies brengt het voorgaande met zich mee? Op de eerste plaats dient te worden geconcludeerd 

dat Horst aan de Maas een zogenoemde regiegemeente is. Dit houdt in dat zij taken waarvoor zij niet de juiste 

kennis of afdoende kritieke massa voor hebben, uitzetten bij externe dienstverleners of gebruik maken van 

externe inhuur (Kirsten Oudmaijer, persoonlijke communicatie, 16 juli, 2013). Deze regisserende houding neemt 

de gemeente aan ten aanzien van milieukwaliteitseisen in het ruimtelijke spoor, maar neemt juist een actieve 

houding aan waar het gaat om vergunningen. De vergunningaanvragen komen binnen via het digitale 

omgevingsloket, worden op kenmerken beoordeeld en intern bij de juiste specialist uitgezet. Het aantal 

vergunningen dat wordt aangevraagd is groter dan het aantal nieuwe locatieontwikkelingen of aantal nieuwe 

ruimtelijke plannen. Het is daardoor niet acceptabel hier voltijds een specialist op het gebied van RO en externe 

veiligheid voor aan te nemen. Dit wordt om die reden losgelaten en uitgezet bij externe kennisbureau`s. Voor 

vergunningen worden alleen de complexe gevallen en bedrijfsvergunningen doorgezet naar de RUD Limburg-

Noord. De samenwerking met de RUD biedt een oplossing voor kleinere gemeenten. Dit stelt deze gemeenten, 

zoals Horst aan de Maas, in staat te voldoen aan de nieuwe VTH (vergunningen, toezicht en handhaving) 

kwaliteitscriteria, waarin de nationale wetgever strenge aanvullende eisen stelt aan gemeenten op het gebied van 

de organisatie en de medewerkers. Voorbeelden hiervan zijn het opleidingsniveau en het minimale aantal 

medewerkers per afdeling; de zogenoemde kritieke massa. 

De gemeente Horst aan de Maas heeft in het ruimtelijk spoor te weinig kennis en kunde om sturing te geven aan 

de milieukwaliteitseisen. De cases Nuth en Eijsden-Margraten hebben uitgewezen dat dit geen 

onoverkomelijkheid hoeft te zijn. Zolang duidelijk wordt gesteld welke taken en verantwoordelijkheden Horst aan 

de Maas zelf in huis wilt houden en welke er juist worden uitgezet, is er in principe een werkbare situatie. Waar 

Horst aan de Maas, vanuit organisationeel als instrumenteel oogpunt, behoefte aan heeft, is een 

sigaleringsmoment voor milieukwaliteitsaspecten en in dit geval dus externe veiligheid. 
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11. Conclusies en aanbevelingen 

De voorgaande hoofdstukken hebben de cases Nuth, Eijsden-Margraten, Venray en Horst aan de Maas 

beschreven en vanuit theoretisch perspectief geanalyseerd. Op basis hiervan is er per case en korte 

deelconclusie geformuleerd. Dit hoofdstuk heeft tot doel deze resultaten op een hoger abstractieniveau te 

interpreteren, algemene conclusies te trekken, de onderzoeksvragen te beantwoorden en vervolgens 

aanbevelingen te doen voor verder onderzoek. Tot slot volgt er een kritische reflectie en slotwoord. 

11.1.  Interpretatie 

De casestudies en het bureauonderzoek hebben veel nieuwe inzichten aan het licht gebracht. Er is een berg aan 

informatie voorbij gekomen, die aan de hand van de theorie is gestructureerd en gepresenteerd in de voorgaande 

hoofdstukken. Deze paragraaf heeft als doel duidelijk te maken hoe er vanuit de bevindingen van de casestudies 

gefundeerd wordt toegewerkt naar de daadwerkelijke conclusies en de beantwoording van de onderzoeksvragen. 

Dit is voor het grootste deel reeds in hoofdstuk 4 en 5 aan bod gekomen, maar op deze plaats is het voor de 

overzichtelijkheid goed om dit proces wederom te duiden. 

Vanuit de borgingsproblematiek die naar voren kwam in eerder onderzoek is de onderzoeksdoelstelling opgesteld 

voor deze masterthesis. Het doel van dit onderzoek is het leveren van een bijdrage aan de organisationele en 

instrumentele borging van de verantwoordingsplicht groepsrisico in het ruimtelijke ordeningsproces bij kleine tot 

middelgrote gemeenten, door te analyseren wat goede borging betekent en wat de barrières en knelpunten 

hiervan zijn. Bovendien is verkend wat de potentiële bijdragen en/of tekortkomingen zijn van de beleidsmethode 

voor kleine bouwplannen. Tevens moet hierbij rekening worden gehouden met de rol van belangrijke partijen als 

de provincie en de veiligheidsregio`s. Op basis van deze doelstelling is er gewerkt aan een passende 

vraagstelling. De uiteindelijke hoofdvraag zoekt naar de belangrijkste succes- en faalfactoren voor borging en 

borgingssinstrumenten bij externe veiligheid en de verantwoording van het groepsrisico in middelgrote 

gemeenten en welke oorzaken en verklaringen hieraan ten grondslag liggen. Deze hoofdvraag is vervolgens 

opgesplitst in drie richtinggevende deelvragen. De eerste deelvraag focust op de verdeling van taken en 

verantwoordelijkheden tussen de provincie, de gemeente en de veiligheidsregio`s. De tweede deelvraag gaat in 

op wat er volgens de literatuur, eerder onderzoek en gemeenten zelf verstaan wordt onder goede borging van 

milieukwaliteitseisen en externe veiligheid in het bijzonder, en in hoeverre er bij de cases sprake is van goede 

borging. Vervolgens zoomt de derde deelvraag in op de beleidsmethode kleine bouwplannen en de eventuele 

bijdrage die deze methode zou kunnen leveren aan het borgen van externe veiligheidsrisico`s in het gemeentelijk 

ruimtelijk ordeningsproces. 

Zoals te zien is, bestaat de vraagstelling van dit onderzoek uit enerzijds een analyse van de gemeentelijke 

organisatie en de invloed die hierop wordt uitgeoefend door provincie en veiligheidsregio en anderzijds uit de 

gebruikte beleidsinstumenten en –methoden. Bij het opstellen van het theoretisch raamwerk, dat het mogelijk 

maakt de bevindingen uit de casestudies op hoger abstractieniveau te verklaren, is dit onderscheid overgenomen. 

Zo is er voor de organisationele borging begonnen vanuit de neo-institutionele theorie, waarbij padafhankelijkheid 

het voornaamste concept is om institutionele stroperigheid binnen organisaties te verklaren. In dit onderzoek 

wordt padafhankelijkheid gebruikt om te zoeken naar de redenen waarom middelgrote gemeenten volgens eerder 

onderzoek moeilijkheden lijken te hebben met het borgen van externe veiligheidsbeleid. De theorie schrijft voor 

dat deze stroperigheid doorbroken kan worden door endogene en exogene schokken, waarna er padstabilisatie, 

path departure en path switching op kan treden. Padafhankelijkheid en de eventuele doorbraak hiervan kan 

kwalitatief-empirisch worden gemeten aan de hand van indicatoren die zijn weergegeven in de figuren hieronder. 

Organisationele borging Indicatoren 

Padafhankelijkheid 

 
Begrip Indicatoren 

Hoge startkosten Investeringen (tijd/geld) in huidig instrumentarium 

 
Beleidswijziging kent hoge kosten (tijd/geld) 

 
Efficiëntieverlies bij wijziging 

 
Intern gebrek aan kennis 

 
Geen gevoelde noodzaak tot verandering 

Leereffecten Interne kennis en kunde 

 
Gebrek aan best practices 

 
Mate van huidige inbedding 
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Beoogde implementatiemoeilijkheden 

Coördinatie-effecten Mate van volggedrag buurgemeenten 

 
Rol coördinerende instantie 

Adaptieve verwachtingen Positieve verwachting intern t.a.v. huidig beleid 

 
Negatieve verwachting intern t.a.v. nieuw beleid 

 
Verwachting onzekerheid te scheppen met nieuw beleid 

  
Doorbraak padafhankelijkheid 

 

  
Begrip Indicatoren 

Exogene schokken Toename aantal EV-incidenten 

 
Toename aantal risicobronnen 

 
Toenemende aandacht hoger bestuursniveau 

 
Toenemende aandacht in media 

Endogene schokken Intern individu betwijfelt institutie 

 
Beleid gepercipieerd als onvolledig 

 
Institutie versterkt zichzelf niet 

Padstabilisatie Marginale beleidswijziging 

 
Enkel ex-post maatregelen 

 
Vorig beleid blijft grotendeels gehandhaafd 

Path departure Incrementele wijziging met lange-termijn doel 

 
Institutie verandert van doel 

 
Nieuwe alternatieven worden paralel ingevoerd 

Path switching Duidelijke interventie op huidig beleid 

 
Vervanging door geheel nieuw beleid 

 
Sprake van contextuele intentionaliteit 

 

Figuur 48.  Theorie samengevat (eigen bewerking). 

In de theorie en aanverwante literatuur worden verder enkele succesfactoren onderscheiden die, indien 

aanwezig, een positief effect hebben op de mogelijkheid om nieuwe of moeilijk vatbare aspecten in een 

organisatie te borgen. Deze voornaamste factoren zijn hieronder weergegeven. 

 

Figuur 49.  Succesfactoren borging (Barendse, 2008). 

De bovenstaande figuren hebben betrekking op de organisationele borging. Dit is echter pas de helft van het 

verhaal, aangezien ze enkel zien op de omstandigheden van de organisatie. In het verlengde hiervan staat de 

borging van beleidsinstrumenten en –methoden. Op theoretisch vlak is voor deze invalshoek gekozen voor de 

Borging Succesfactoren 

Eindpunt / Dynamisch - Aanwezigheid keyplayers 

 - Steun en betrokkenheid van leidinggevenden 

 - Interne afstemming RO en EV personen 

 - Enthousiasme bij betrokkenen 

 - Open organisatiecultuur en -structuur 

 - Concrete doelstelling, stapsgewijze benadering 

 - Voldoende capaciteit, tijd en geld 
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verfijnd instrumentele theorie. Volgens deze theorie wordt de kwaliteit van de beleidsvorming beïnvloed door de 

effectiviteit van het gehanteerde beleidsinstrumentarium. Deze effectiviteit wordt vervolgens weer bepaald door 

de passendheid die de contingenten issue, context en doelgroep van het instrument vertonen. Echter, de 

effectiviteit van het beleidsinstrumentarium en de kwaliteit van de beleidsvoering kan worden bedreigd door 

zogenoemde valkuilen, zoals is weergegeven in het figuur hieronder. 

Valkuilen Indicatoren 

Backlash - Ad hoc invoering 

- Ondoordacht, onvolledig beleid 

- Geen anticipatie op ongewenste effecten 

- Weinig tijd en ruimte om te leren 

- Geen alternatieve opties opengehouden 

Lock in - Onvolledig instrument breed ingebed 

- Gebruik huidig instrument blokkeert innovatie 

- Ten tijde van invoering huidig instrument 

geen oog voor vervolg  

Korte-termijn denken - Onvolledige afstemming actoren over 

zwaarte van probleem 

- Project- i.p.v. procesgerichte benadering 

- Ontbreken langere termijn visie 

- Kosten-baten analyse als leidend instrument 

 

Contingenten voor effectiviteit 

 

Context Doelgroep 

Issue  Instrument 

 

Figuur 50.  Instrumentele borging. 

Op hoofdlijnen vormen deze theoretische concepten het verklarend raamwerk voor de casestudies. De 

bovenstaande tabellen bieden echter weinig houvast en structuur. De figuren op de volgende pagina bieden een 

schematisch overzicht van het theoretisch kader en hoewel de instrumenten en organisatie los zijn weergegeven, 

zijn ze voor de analyse onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

De tabellen waarin de indicatoren zijn geoperationaliseerd dienen als input voor de vragenlijst voor de 

diepteinterviews met de kenners van de cases uit de casestudies. Deze cases worden blok voor blok 

geanalyseerd. Dus eerst wordt het aspect padafhankelijkheid uitgebreid uitgelicht, vervolgens de eventuele 

doorbraak en het vervolgpad en daarna de succesfactoren, et cetera. Op basis van deze analyses zullen 

deelconclusies worden opgesteld. Deze deelconclusies en de analyses dienen als input voor de beantwoording 

van de deelvragen van het onderzoek in de volgende paragraaf. Eerst worden de deelvragen afzonderlijk voor 

iedere case beantwoord. De resultaten worden vergeleken om vervolgens algemenere en sluitende antwoorden 

te geven op deze deelvragen, ook weer aan de hand van individuele blokken binnen figuur 51. Dit dient dan als 

input voor de beantwoording van de hoofdvraag. Vervolgens worden er op basis van de bevindingen en 

beantwoording van de onderzoeksvragen conclusies getrokken over de onderzoeksvragen, de theorie, borging, 

borgingsinstrumenten, succesfactoren en taken en verantwoordelijkheden van betrokken bestuurslagen. Tot slot 

volgen de aanbevelingen aan de gemeenten uit de casestudies, de provincie en de veiligheidsregio`s en 

aanbevelingen voor verder onderzoek. 
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Figuur 51.  Theoretisch kader schematisch weergegeven. 
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11.2.  Beantwoording onderzoeksvragen 

Zoals gezegd vindt ten eerste de overzichtelijke beantwoording van de onderzoeksvragen plaats op basis van de 

cases. De antwoorden worden vergeleken en gebruikt als input voor de beantwoording van de hoofdvraag en het 

trekken van de eindconclusies. 

Deelvraag 1: Hoe zijn ten aanzien van externe veiligheid de taken en verantwoordelijkheden verdeeld 

tussen de betrokken bestuurslagen? 

Deze vraag is voor het grootste deel reeds beantwoord in hoofdstuk 6, paragraaf 6.1, op basis van het 

uitgevoerde bureauonderzoek. De focus lag hierbij op de provincie, de veiligheidsregio`s en de gemeenten. Deze 

paragraaf reflecteert op de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en loopt vast vooruit op de conclusies, 

door de rol van de provincie, veiligheidsregio en gemeente kritischer te analyseren. De bevindingen uit de 

casestudies geven geen aanleiding te geloven dat er een noodzaak bestaat verder in te gaan op de rol van de 

provincie. De ervaringen van de gemeenten laten zien dat de positie die de provincie op dit moment inneemt, 

bekend is bij de gemeenten. De aangeboden arrangementen, in de vorm van de deskundigenpool, het 

pilotproject, de workshops en scholingen, eventueel in samenwerking met de expertise van adviesbureau`s zijn 

wel bekend en worden goed gewaardeerd. Zowel Venray, Nuth en Eijsden-Margraten zijn volledig op de hoogte 

van deze handreikingen vanuit de provincie. Binnen de gemeente Horst aan de Maas maakt enkel het 

vergunningenspoor op goede wijze gebruik van deze hulpmiddelen. In het ruimtelijke spoor is er vanwege een te 

lage bezettingsgraad minder bekendheid met de aangeboden hulp en instrumenten. Het systeem van 

centrumgemeenten die samenwerken in het platform voor externe veiligheid en zo een laagdrempelig 

adviesorgaan vormen voor kleinere gemeenten, is tevens een succes. Aangezien de deskundigenpool en het 

platform deel uitmaken van het programma „Veiligheid maken we samen‟, en de hiervoor beschikbaar geste lde 

programmafinanciering slechts loopt tot 1 januari 2014, is het nu aan de provincie om hier een geschikt vervolg 

aan te geven, waar verderop in de aanbevelingen nog op zal worden teruggekomen. 

De rol van de veiligheidsregio stuitte op aanzienlijk meer kritiek. Alle vier de gemeenten uit de casestudies gaven 

aan dat de adviserende functie op zichzelf een goede zaak is, maar het uiteindelijke advies is bij lange na niet 

bruikbaar genoeg voor gemeenten van middelgrote omvang. In iedere gemeente van de casestudy (Nuth, 

Eijsden-Margraten, Venray en Horst aan de Maas) werd door de respondenten aangegeven dat het advies nooit 

volledig wordt overgenomen en vaak onrealistisch is. Zo gaf Johan Roerink van de gemeente Venray aan dat de 

adviezen vanuit de regionale brandweer en de veiligheidsregio vooral op financiële bezwaren stuiten. Als 

voorbeeld draagt hij aan dat vrijwel ieder advies bestaat uit het aanbrengen van splinterwerend glas bij de 

bebouwing in de nabijheid van een risicobron, ongeacht de grootte van het risico. Dit maakt de bouwkosten van 

projecten in de nabijheid van risicobronnen onevenredig hoog. Voor Venray is het geringe risico van een 

daadwerkelijke explosie van een tankwagen of opslag vaak dermate klein, dat besloten wordt het advies van de 

veiligheidsregio te overrulen en het gebruik van splinterwerend glas niet over te nemen in het bouwbesluit of 

anderszins verplicht te stellen.  

Kirsten Oudmaijer van de gemeente Horst aan de Maas sluit zich aan bij deze kritiek. Bij de ontwikkeling van een 

bedrijventerrein en woningbouw in de nabijheid van de autosnelweg A73 adviseerde de veiligheidsregio om over 

de gehele lengte van het plangebied om de honderd meter blusputten te slaan, voor het geval er op deze 

transportroute een calamiteit zou plaatsvinden. De omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen langs Horst is 

echter zo gering dat het inpassen van dit bouwkundige advies veel te duur is en aan haar doel voorbij zou 

schieten. Dit zijn kosten die bovendien moeilijk te verhalen zijn op ontwikkelaars of eindgebruikers, waardoor 

Horst aan de Maas de kosten zelf zou moeten dragen. Op deze manier worden veel van de adviezen als 

onrealistisch gelabeld, alleen al op financiële gronden. 

De casestudies hebben meerdere van dergelijke voorbeelden laten zien. Carry van den Beld, adviseur externe 

veiligheid bij de gemeente Venlo en adviseur voor Veiligheidsregio Limburg Noord, kan zich deels vinden in de 

kritieken van de gemeente (persoonlijke communicatie, 23 juli 2013). Zij geeft aan te begrijpen dat het voor 

gemeenten soms niet haalbaar is om bepaalde adviezen uit te werken, maar het betitelen van het advisering als 

onrealistisch is niet juist. De aangedragen maatregelen dragen immers bij aan de externe veiligheid en daarnaast 

heeft de veiligheidsregio tevens als taak een stuk bewustzijn te creëren bij de uitvoerders van ruimtelijke plannen. 

Juist het aandragen van meerdere manieren om een acceptabel niveau van veiligheid te scheppen is daar een 

van de manieren voor. Uiteraard gaat iedere veiligheidsregio, afhankelijk van regionale cultuurverschillen, anders 

met deze verantwoordelijkheid om. Desalniettemin geeft Van den Beld aan dat de veiligheidsregio`s autonome 

organen zijn, waarmee de colleges van B&W niet te veel in botsing moeten komen. Dit zou de voortgang en 

kwaliteit van ruimtelijke plannen aanzienlijk kunnen hinderen, vanwege de externe toetsing van deze plannen. 

Ondanks deze relatief onafhankelijke positie van de veiligheidsregio`s moeten ook zij zich de kritiek van de 
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gemeenten meer aantrekken. Zo is er in de advisering nauwelijks aandacht voor uitvoeringsinstrumenten. Dit 

betekent dat de veiligheidsregio diverse ruimtelijke en bouwkundige adviezen aanreikt, maar dat deze adviezen 

niet genoeg zijn toegesneden op de projectspecifieke eigenschappen. Zo blijft het advies te abstract en ook wordt 

gemeenten niet verteld op welke manier ze het de aangereikte adviezen daadwerkelijk kunnen opnemen in het 

ruimtelijk plan en zo een hoger veiligheidsniveau kunnen afdwingen. 

Bovendien benaderen de veiligheidsregio`s en gemeenten externe veiligheid vanuit een ander perspectief. Dit is 

tevens naar voren gekomen in de cases Venray en Horst aan de Maas. In de integrale veiligheidsketen zijn door 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties vijf opeenvolgende stappen onderscheiden. Dit zijn 

de schakels proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Een veilige situatie wordt bevorderd door 

proactief met het voorkomen van risico`s om te gaan. Voor zover deze risico`s niet kunnen worden vermeden, 

moeten ze worden beperkt en beheerst, ofwel preventie. In deze schakels is externe veiligheid nog goed te 

verwerken in ruimtelijke planvorming. Het beleidsveld externe veiligheid reikt echter verder dan enkel proactie en 

preventie. Omdat een ongeval niet uit te sluiten valt, moet men zich voorbereiden op dergelijke rampen in de 

preparatieschakel. Het bestrijden van een eventuele ramp met gevaarlijke stoffen valt onder repressie en 

uiteraard dient er voldoende aandacht voor materiële en immateriële schade te zijn met nazorg voor de 

slachtoffers (Bottelberghs, Soer, Den Herder & Teng, 2007). Vanwege het feit dat gemeenten zich in de 

voorbereiding van ruimtelijke plannen meestal slechts kunnen beperken tot de schakels proactie en preventie, 

beredeneren gemeenten vanuit het reduceren van de kansen op een ramp. De veiligheidsregio`s zitten tevens op 

de vervolgschakels, waardoor zij meer beredeneren vanuit het reduceren van de effecten van een eventuele 

ramp. Hoewel de meeste adviezen vanuit de veiligheidsregio onderscheid maken tussen kans- en 

effectreducerende maatregelen, maakt dit het advies voor gemeenten niet eenvoudiger over te nemen. De 

effectreducerende maatregelen zijn, vanwege het bouwkundige karakter, doorgaans moeilijker afdwingbaar in 

ruimtelijke plannen, waardoor ze vaker niet over worden genomen. 

Dit vat, ten aanzien van de eerste onderzoeksvraag, de rol van de veiligheidsregio samen, kijkend vanuit de 

casestudies. Naast de provincie en de veiligheidsregio`s liggen, op het gebied van externe veiligheid, de 

voornaamste taken en verantwoordelijkheden bij de gemeente in haar rol als bestuursorgaan dat ruimtelijke 

plannen inititeert, faciliteert, voorbereidt, verantwoordt, soms zelfs tot uitvoering brengt en tevens hiervoor de 

juridische en beleidsmatige kaders stelt. 

Paragraaf 6.1. heeft duidelijk gemaakt dat het bevoegd gezag binnen de gemeente de risicobenadering dient toe 

te passen wanneer het, onder andere, omgevingsbesluiten neemt of voorbereidt. De omgevingsbesluiten bestaan 

voor het belangrijkste deel uit het vaststellen van bestemmingsplannen, het verlenen van bepaalde 

omgevingsvergunningen, het vaststellen van inpassingsplannen, het uitwerken of wijzigen van een 

bestemmingsplan en het geven van aanwijzingen. Dit zijn, op de provinciale en rijksinpassingsplannen na, taken 

die door de Wro zijn toegekend aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders. Hierbij 

moet dus rekening worden gehouden met het plaatsgebonden risico, het groepsrisico en de hierbij behorende 

verantwoordingsplicht.  

Wanneer er binnen een gemeentelijke organisatie concreet invulling wordt gegeven aan de bovenstaande 

bevoegdheden annex verplichtingen, valt het aspect externe veiligheid uiteen over verschillende beleidsvelden 

(Bottelberghs et al., 2007). Op papier zijn intern het college van B&W betrokken, als ook de afdelingen ruimtelijke 

ordening, milieu, verkeer en, voor zover losgekoppeld, de afdeling rampenbestrijding of fysieke veiligheid. Een 

van de belangrijkste taken van de gemeente is het zorgdragen voor een goede afhandeling van ruimtelijke 

plannen, waarbij milieukwaliteitseisen zoals externe veiligheid op gedegen wijze worden geborgd binnen de 

organisatie. Dit betekent dus dat de verschillende ambtelijke afdelingen op de hoogte moeten zijn van het feit dat 

er bij een ruimtelijk initiatief externe veiligheidsaspecten een rol spelen. De casestudies hebben uitgewezen dat 

het enkel verantwoordelijk maken van één persoon hierbij geen duurzame en wenselijke situatie oplevert. De 

kans bestaat dat ruimtelijke initiatieven, zowel interne als externe, aan het beoordelend oog van de externe 

veiligheidsspecialist ontsnapt. Dit kan het geval zijn wanneer een aanvraag voor een omgevingsvergunning om 

van een bestemmingsplan af te wijken nabij een risicobron enkel door de afdeling bouw- en woningtoezicht wordt 

beoordeeld, omdat de aanvraag niet goed ontleed is. Het is dus de belangrijkste taak en verantwoordelijkheid 

voor gemeenten om, naast hun strikt wettelijke taken en verantwoordelijkheden, te zorgen voor een goede interne 

organisatie van het ruimtelijk traject, zodat milieukwaliteitseisen een weloverwogen plaats krijgen in het ro-traject. 

Hier volgt in de komende paragraaf, conclusies, meer over, inclusief een conceptueel model om hier concreet 

invulling aan te kunnen geven. Dit model zal gebaseerd zijn op de bevindingen uit de casestudies. 
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Deelvraag 2: Welke criteria bepalen een goede borging van de VGR en in hoeverre schiet de huidige 

borging tekort? 

Nu de eerste deelvraag van het onderzoek is beantwoord, wordt verder gegaan met de beantwoording van 

deelvraag 2. In hoofdstuk 6 is deze vraag al deels aan de orde gekomen. Er is een overzicht gegeven van eerder 

onderzoek naar de borging van externe veiligheid binnen de gemeentelijke organisatie. Op basis van de 

casestudies zullen de verkregen succes- en faalfactoren worden uitgedund en aangevuld door ze toe te spitsen 

op dit onderzoek. De analyse van hoofdstuk 6 leverde de volgende tabel op. 

 Factor Grondslag 

Succesfactor - Beleidsmatig onderscheid maken tussen complexe en 

eenvoudige gevallen. 

Instrument 

 - Voldoende ev-kennis betrekken in het ro-proces Organisatie 

 - Bestuurlijke betrokkenheid Organisatie 

 - Bestuurlijk afwegingskader Instrument 

 - Tijd, aandacht en expertise  Organisatie 

 - EV vroeg in het proces als ontwerpvariabele  Organisatie 

 - Interne en externe samenwerking met actoren Organisatie 

 - Ramp of ongeluk creëert momentum voor borging Beide 

 - Combineer EV met andere milieukwaliteitseisen Beide 

 - Afstemming maatregelen met initiatiefnemer Beide 

 

 Factor Grondslag 

Faalfactor - Lage bestuurlijke betrokkenheid Organisatie 

 - Verantwoording taak van ambtelijk apparaat Organisatie 

 - Advies VR sluit niet aan Beide 

 - Geen of onvoldoende samenwerking Organisatie 

 - Onduidelijkheid over ev-doelen en -uitgangspunten Beide 

 - Kennis enkel vertegenwoordigd in één persoon Organisatie 

 - Gemeenten zetten te veel uit bij externen Organisatie 

 - Backlash Organisatie 

 - Lock in Instrument 

 - Korte-termijn denken Beide 

 

Figuur 52. Succes- en faalfactoren (AVIV, Witteveen & Bos, 2011; eigen bewerking). 

Dit zijn op basis van eerder onderzoek en de literatuur de succes- en faalfactoren van goede borging van externe 

veiligheidsaspecten in het gemeentelijk ro-proces. Beginnend bij de gemeente Nuth, zien we kleine organisatie 

die intern te weinig kennis, kunde en capaciteit heeft om zelf invulling te geven aan de verscheidene externe 

veiligheidstaken. Hiervoor wordt structureel een adviesbureau ingeschakeld. Hoofdstuk 7 (Nuth), hoofdstuk 8 

(Eijsden-Margraten), hoofdstuk 9 (Venray) en hoofdstuk 10 (Horst aan de Maas) heeft de volgende succes- en 

faalfactoren opgeleverd. 
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Succesfactor Nuth E-M V`ray H a/d M Grondslag 

- Beleidsmatig onderscheid maken tussen 

complexe en eenvoudige gevallen. 

X V V X/V Instrument 

- Voldoende ev-kennis betrekken in het ro-

proces 

X V V V Organisatie 

- Bestuurlijke betrokkenheid X X X X Organisatie 

- Bestuurlijk afwegingskader X V X X Instrument 

- Tijd, aandacht en expertise  V V V X/V Organisatie 

- EV vroeg in het proces als ontwerpvariabele  X X V X/V Organisatie 

- Interne en externe samenwerking met 

actoren 

V V V X/V Organisatie 

- Ramp of ongeluk creëert momentum voor 

borging 

X X X X Beide 

- Combineer EV met andere 

milieukwaliteitseisen 

V X V X/V Beide 

- Afstemming maatregelen met initiatiefnemer X X V X/V Beide 

 

Faalfactor/Verbeterpunt Nuth E-M V`ray H a/d M Grondslag 

- Lage bestuurlijke betrokkenheid X V V V Organisatie 

- Verantwoording taak van ambtelijk 

apparaat 

X X X V Organisatie 

- Advies VR sluit niet aan X V V V Beide 

- Geen of onvoldoende 

samenwerking 

X X X V Organisatie 

- Onduidelijkheid over ev-doelen en -

uitgangspunten 

V X X V Beide 

- Kennis intern enkel 

vertegenwoordigd in één persoon 

V V V V/X  Organisatie 

- Gemeenten zetten te veel uit bij 

externen 

V X X V/X Organisatie 

- Backlash X X X X Organisatie 

- Lock in X X X X Instrument 

- Korte-termijn denken V V X V Beide 

 

Figuur 53.  Succes- en faalfactoren gemeenten (eigen bewerking). 

Deze bovenstaande tabellen behoeven uiteraard een nadere uitleg. De bovenste tabel bevat de succesfactoren. 

Indien een succesfactor aanwezig is, wordt deze in de tabel gevolgd door een groen vinkje. Indien een 

succesfactor niet aanwezig is, wordt deze gevolgd door een rood kruisje. Bij de faalfactoren werkt het bijna 

hetzelfde. Wanneer een faalfactor aanwezig is gebleken, volgt erachter een rood vinkje. Als een faalfactor geen 

rol speelt, volgt er een groen kruisje. Groen is goed, rood is voor verbetering vatbaar. Vinkje is aanwezig, kruisje 

is afwezig. 

De tabellen hierboven vertellen echter niet het hele verhaal. André Scheffer van de gemeente Nuth voegt eraan 

toe dat het voor een gemeente met een klein risicoprofiel (weinig risicobronnen, weinig ruimtelijke plannen waarbij 

externe veiligheid een rol van betekenis speelt) wel degelijk raadzaam kan zijn een intensieve samenwerking te 

hebben met een externe adviseur. Het is voor kleine gemeenten niet te doen alle kennis en kunde zelf in huis te 

halen. Voor kleine gemeenten, waar er sprake is van een teruglopend aantal ruimtelijke plannen en beperktere 
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personele bezetting, biedt de kennis en kunde die wordt aangeboden door adviesbureau`s een uitstekende 

oplossing. Hierbij past de kanttekening dat er binnen de gemeentelijke organisatie in het ruimtelijk spoor wel 

bekend dient te zijn wat het begrip externe veiligheid inhoudt en wat de minimale taken en verantwoordelijkheden 

zijn waaraan zij moet voldoen. Ook moet deze toewijding gewaarborgd blijven op langere termijn. Als volgende 

punt kan worden toegevoegd dat het gebruik van instrumenten als een signaleringskaart zeer behulpzaam kan 

zijn in de signaleringsfase en goed gebruikt kan worden om externe veiligheid visueel en tastbaarder te maken 

voor een organisatie waarbinnen het begrip niet leeft. Daarnaast is het zo dat in Nuth externe veiligheid 

hoofdzakelijk is geborgd in de recent geactualiseerde bestemmingsplannen. Dit biedt uitstekende kansen om 

hieraan beleidsregels te koppelen in de bestemmingsplanregels (bindend) of in de bestemmingsplantoelichting 

(richtinggevend). Zo kan voorkomen worden dat een adviesbureau op de stoel van de gemeenteraad gaat zitten 

en zo zelf bepaalt wat de gemeente ten aanzien van externe veiligheid acceptabel vindt. Het opstellen van 

beleidsregels biedt tevens houvast voor het ambtelijk apparaat en kan helpen bij het laten „leven‟ van het begrip 

externe veiligheid. 

De gemeente Eijsden-Margraten is de tweede gemeente uit de casestudy en ook hier zijn de succes- en 

faalfactoren getoetst. De bovenstaande tabellen zijn aangevuld met de succes- en faalfactoren van de gemeente 

Eijsden-Margraten, aangegeven onder de afkorting E-M. Eijsden-Margraten is op zoek naar de juiste fit tussen de 

organisatie, het externe veiligheidprofiel en de te hanteren instrumenten. De tabellen laten zien dat Eijsden-

Margraten twee van de twee instrumentele succesfactoren kent, drie van de vijf organisationele succesfactoren 

en nul van de drie succesfactoren die op beide van toepassing zijn. Daarnaast heeft Eijsden-Margraten twee van 

de zes organisationele faalfactoren, geen instrumentele faalfactoren en twee van de drie faalfactoren die op beide 

aspecten van toepassing zijn. Het is vooral de lage bestuurlijke betrokkenheid en de lastigheid om externe 

veiligheid tijdig te signaleren die hier voor borgingsproblemen zorgen. Ook is aangegeven dat er onduidelijkheid 

bestaat over wat er ten aanzien van externe veiligheid moet gebeuren in iedere fase van ruimtelijke planvorming. 

Een overzichtelijk schema zou als instrument de organisatie kunnen uithelpen. Kijkend naar de borging van 

externe veiligheid concluderen de tabellen dat er vooral verbeterpunten liggen bij de match tussen de manier 

waarop de organisatie om wil gaan met externe veiligheid en het instrument dat hier het best bij past. 

In Venray is externe veiligheid en daarmee de verantwoording van het groepsrisico geborgd voor vergunningen 

en ruimtelijke plannen in de vorm van de medewerker Milieuplanologie. Afgezien van het feit dat de borging 

berust op één persoon is er binnen de organisatie verder geen onduidelijkheid of problematiek met deze manier 

van werken. De voornaamste kritiek ligt bij de factoren buiten de ambtelijke organisatie, zoals de bestuurlijke 

betrokkenheid en de advisering van de veiligheidsregio. 

De gemeente Horst aan de Maas kent een zeer beperkte borging van externe veiligheid ten aanzien van 

ruimtelijke initiatieven. In het vergunningenspoor is dit beter gedaan door de aanwezigheid van de technisch 

medewerker vergunningen. Horst aan de Maas is in deze thesis dan ook als zogenoemde learning case gebruikt. 

De manier waarop er met externe veiligheid wordt omgegaan is geanalyseerd en de succes- en faalfactoren die 

de betrokken medewerkers ambtelijk ervaren worden meegenomen als aanvulling op de eerder benoemde 

factoren. De gemeente Horst aan de Maas heeft in het ruimtelijk spoor te weinig kennis en kunde om sturing te 

geven aan de milieukwaliteitseisen. De cases Nuth en Eijsden-Margraten hebben uitgewezen dat dit geen 

onoverkomelijkheid hoeft te zijn. Zolang duidelijk wordt gesteld welke taken en verantwoordelijkheden Horst aan 

de Maas zelf in huis wilt houden en welke er juist worden uitgezet, is er in principe een werkbare situatie. Waar 

Horst aan de Maas, vanuit organisationeel als instrumenteel oogpunt, behoefte aan heeft, is een 

sigaleringsmoment voor milieukwaliteitsaspecten en in dit geval dus externe veiligheid. Bovendien moet voor de 

medewerkers duidelijk en inzichtelijk zijn welke taken er ten aanzien van externe veiligheid in iedere planfase 

minimaal moeten worden uitgevoerd. Intern ligt er kans voor verbetering door meer overleg te faciliteren tussen 

de afdelingen vergunningen en RO. 

Deelvraag 3: Op welke wijze draagt de beleidsmethode kleine bouwplannen bij aan de betere borging van 

de verantwoording groepsrisico in het ruimtelijk planproces? 

De derde en tevens laatste deelvraag van dit onderzoek gaat over de provinciale bouwsteen voor kleine 

bouwplannen, waarbij er een serie door de provincie aangereikte beleidsregels wordt gekoppeld aan een kaart 

van het gemeentelijk grondgebied. Deze kaart bevat gekleurde vlakken waaraan gezien kan worden in hoeverre 

kleine uitbreidingsplannen in dat gebied kunnen stuiten op bezwaren op grond van externe veiligheid of waar dit 

juist niet het geval is.  

Deze beleidsmethode blijkt echter niet het gehoopte draagvlak te vinden onder Limburgse gemeenten. De 

kritieken vanuit de gemeenten Nuth, Eijsden-Margraten, Venray en Horst aan de Maas zijn eenduidig en 
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vergelijkbaar met eerdere kritieken die naar voren kwamen tijdens de bijeenkomsten waar de methode werd 

geїntroduceerd (zie paragraaf 2.3.). De gemeenten vonden toen dat het probleem met de borging van externe 

veiligheid voor hen geen issue was, aangezien ze al soepel omgingen met kleine bouwplannen, waardoor de 

methode geen toegevoegde waarde zou hebben. Een andere veelgehoorde reactie was dat de methode kleine 

bouwplannen veel leek op het beleid zoals dat reeds gehanteerd werd. Hier is vanuit de casestudy gemeenten 

aan toegevoegd dat een provinciale uitrol van de beleidsmethode zou leiden tot een verlies aan autonomie. De 

provincie koppelt namelijk beleidsregels aan de kleurcategorieёn, waarmee het een gemeentelijke bevoegdheid 

overneemt. Dit concept vond geen steun bij de ambtelijke organisaties uit de casestudy.  

Daarnaast vraagt de beleidsmethode een forse investering om voor het gehele grondgebied een invenarisatie te 

maken. Deze investering weegt niet op tegen de voordelen. Voor een groot deel van het grondgebied zullen nooit 

externe veiligheidvraagstukken spelen. Bovendien moet naast de bestaande situatie in kaart worden gebracht 

voor welke toename van de aanwezigheidsdichtheid het groepsrisico niet opnieuw hoeft te worden verantwoord. 

Hier gaat dus weer een grootschalige afweging aan vooraf. De gemeenten uit de casestudy gaven aan deze 

afweging pas te willen maken wanneer zo`n situatie zich daadwerkelijk voordoet. 

Wel werd aangegeven dat de beleidsmethode een bijdrage levert aan de borging van de verantwoording van het 

groepsrisico in de ruimtelijke planprocedure. De toetsing vindt met de methode namelijk al op voorhand plaats, 

waardoor het nooit achteraf een struikelblok kan vormen. De kaart werd als bruikbaar ervaren, maar zelf een 

inventarisatie en afweging maken voor het hele grondgebied plus beleidsregels vanuit de provincie, werd niet het 

juiste instrument bestempeld. 

Hoofdvraag: Wat zijn de succes- en faalfactoren voor de borging(sinstrumenten) van de verantwoording 

groepsrisico bij middelgrote gemeenten en welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag? 

Hierboven zijn de drie deelvragen beantwoord op basis van literatuurstudie en de casestudies uit de voorgaande 

hoofdstukken. Deze deelvragen dienen nu als input voor de beantwoording van de hoofdvraag en het trekken van 

de conclusies. Vanwege het praktijkgerichte karakter van dit onderzoek, volgen na de beantwoording van de 

hoofdvraag enkele aanbevelingen voor de gemeenten uit de casestudies en voor verder onderzoek. De 

bovenstaande hoofdvraag richt zich enerzijds op de succes- en faalfactoren en anderzijds op de oorzaken. 

Aangezien de succes- en faalfactoren reeds zijn behandeld in het bureauonderzoek en beantwoording van 

deelvraag 2 focust de beantwoording van de hoofdvraag zich in het bijzonder op de achterliggende oorzaken en 

het onderscheid tussen de organisationele en instrumentele oorzaken.  

Uit het onderzoek van de voorgaande hoofdstukken blijkt dat de borgingsuitdagingen te verdelen zijn over twee 

categorieёn; organisationele en instrumentele borging. De gemeenten Nuth, Eijsden-Margraten, Venray en Horst 

aan de Maas geven elk op een andere manier invulling aan de borging van externe veiligheid en de 

verantwoording van het groepsrisico in het bijzonder. Dit is het gevolg van het feit dat er wel wettelijk is 

vastgelegd wat er bij welke ruimtelijke initiatieven dient te worden verantwoord, maar niet is vastgelegd hoe of 

wanneer in het planproces dit dient te gebeuren. Gemeenten hebben hier geen houvast voor en zijn dus vrij dit 

naar eigen goeddunken in te richten. Dit is de de eerste oorzaak voor organisationele borgingsuitdagingen bij 

kleinere tot middelgrote gemeenten.  

De tweede organisationele oorzaak komt voort uit de rol die het ambtelijk bestuur aanneemt. Uit de casestudies 

blijkt er bij middelgrote gemeenten sprake is van een onbetrokken bestuur op het gebied van externe veiligheid. 

De valkuil van het korte termijndenken is bij Nuth, Eijsden-Margraten en Horst aan de Maas naar voren gekomen, 

waardoor er minder effectief met de verantwoordingsplicht kan worden omgegaan, vanwege de missende match 

tussen de organisatie en waar externe veiligheid . Dit heeft ertoe geleid dat er binnen het ambtelijk apparaat ten 

hoogste één persoon ter zake enige mate van deskundigheid heeft. In Horst aan de Maas is deze persoon enkel 

aanwezig in het vergunningenspoor en niet in de afdeling die verantwoordelijk is voor ruimtelijke plannen ex Wro. 

Bij het bestuur van de middelgrote gemeenten uit de casestudies is het aspect hiermee geborgd en rust de rest 

van de invulling van de verantwoording in handen van de ambtelijke organisatie. Hierbij stuit de verantwoordelijke 

ambtenaar vaak op weinig enthousiasme of medewerking binnen de afdeling die verantwoordelijk is voor de 

ruimtelijke plannen om externe veiligheid op een meer structurele manier in te bedden in de gehanteerde 

werkwijze. Hier stuit de borging van externe veiligheid op de padafhankelijke houding van ambtenaren en bestuur 

binnen de organisatie.  

Deze passieve rol ten aanzien van externe veiligheid van de gemeenten heeft geleid tot een andere oorzaak van 

de organisationele borgingsuitdagingen. Externe veiligheid en de bijhorende verantwoording van het groepsrisico 

is een technische en nauwkeurige aangelegenheid. Kleine tot middelgrote gemeenten hebben vaak de kennis 

niet in huis om hier zelf invulling aan te geven, waardoor regelmatig externe kennisbureaus worden ingehuurd. Uit 
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het uitgevoerde bureauonderzoek kwam naar voren dat het uitzetten van taken bij externe bureaus als faalfactor 

voor goede borging kan worden aangemerkt. Op basis van de casestudies wordt die stelling niet onderschreven. 

De gemeenten Nuth en Horst aan de Maas maken op zeer regelmatige basis gebruik van dit soort adviesbureaus 

voor ondersteuning bij het uitvoeren van taken omtrent milieukwaliteitseisen. Desondanks staat deze manier van 

werken op zichzelf niet in de weg aan goede borging. Het is daarentegen wel essentieel om duidelijke afspraken 

te hebben over wanneer in het proces advies wordt ingewonnen en in hoeverre het vervolgens wordt 

overgenomen in de ruimtelijke plannen. Juist daarover bestaat bij de kleinere gemeenten onduidelijkheid, 

waardoor de contingenten „doelgroep‟ en „context‟ geen goede fit vertonen. Met andere woorden: de ambtelijke 

organisatie (de doelgroep) kan vanwege een gebrek aan kennis en onduidelijkheid over (of het gebrek aan) te 

hanteren beleidsnormen (de context) niet op een effectieve manier zorgdragen voor goede borging van externe 

veiligheid in de vorm van de verantwoording van het groepsrisico. 

Een volgende oorzaak wordt gevonden op het snijvlak van organisationele en instrumentele borgingsuitdagingen. 

Uit de casestudies blijkt dat er niet een eenduidig signaleringsmoment aan te wijzen is. De periodieke overleggen 

met vertegenwoordigers van de meeste afdelingen, waarbij binnengekomen aanvragen worden besproken, 

komen hier het meest in de buurt. Vervolgens wordt er voor de signalering van externe veiligheid geen concreet 

instrument gebruikt als een signaleringskaart of roadmap waarin is vastgelegd welk vervolgtraject er ten aanzien 

van externe veiligheid dient te worden gevolgd. Het ontbreken van een signaleringsmoment en –instrument vormt 

dus een organisationele en instrumentele oorzaak van borgingsuitdagingen voor de kleinere tot middelgrote 

gemeenten uit de casestudies. 

De volgende oorzaak is te vinden bij de instrumentele borging. Het advies van de veiligheidsregio is in veel 

gevallen een verplicht onderdeel geworden in de ruimtelijke planprocedure, zoals uitgelegd in de eerdere 

hoofdstukken. Een belangrijke faalfactor wordt gevormd door het feit dat gemeenten de advisering van de 

veiligheidsregio niet als bruikbaar ervaren. De veiligheidsregio kent haar oorsprong namelijk in de 

veiligheidsketen. De vijf fasen van proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg vormen de aspecten die 

van belang zijn bij crisis- en rampenbeheersing. Externe veiligheid en de veiligheidsregio`s zitten in de proactie 

schakel, waar het gaat om het structureel voorkomen van risicovolle en onveilige situaties door invloed uit te 

oefenen op ruimtelijke plannen. Bij het beheersen van deze risicovolle en onveilige ontwikkelingen kan er vanuit 

diverse oogpunten naar veiligheid worden gekeken. De veelgehoorde kritiek van gemeenten is dat de 

veiligheidsregio beredeneert vanuit effecten, waar gemeenten redeneren vanuit kansen. Daarnaast komt het 

advies grotendeels tot stand door samenwerking met de regionale brandweer. De brandweer zit in de 

veiligheidsketen op het aspect preparatie en repressie. Dit zorgt ervoor dat het advies voor een belangrijk deel 

bestaat uit advisering over bouwkundige maatregelen die de effecten van een eventuele calamiteit op een 

specifieke locatie kunnen reduceren. Deze bouwkundige maatregelen zijn voor gemeenten veelal niet vast te 

leggen in het ruimtelijk plan waarover wordt geadviseerd. Hiervoor ontbreekt dus een toepasbaar 

uitvoeringsinstrument. Bovendien zijn de bouwkundige maatregelen duur, waardoor het overnemen van het 

advies een groot financieel obstakel kan vormen voor ontwikkelaars met ambities in het ruimtelijk plan.  

Het volgende instrumentele punt komt voort uit de bovengenoemde factoren „gebrek aan kennis binnen de 

organisatie‟ en „onbetrokken bestuur‟. Vanwege deze factoren zijn de ambities en doelstellingen ten aanzien van 

het groepsrisico niet ingekaderd in een visiedocument of ander hanteerbaar instrument in het ro-proces. Op basis 

daarvan ontstonden bij de gemeenten uit de casestudies enkele borgingsuitdagingen op organisationeel of 

instrumenteel vlak. Deze en de eerder hierboven genoemde punten, zoals weergegeven in de onderstaande 

figuur, zijn de voornaamste oorzaken voor borgingsuitdagingen bij kleine tot middelgrote gemeenten. Deze 

oorzaken vormen de grondslag voor de voornaamste faalfactoren in de casestudies en literatuurstudie. 

Organisatie  Instrument 

Invulling regelvrij Signaleringsmoment en –

instrument ontbreekt 

Advisering veiligheidsregio sluit niet aan 

Onbetrokken bestuur  Ambities en doelstellingen ontbreken 

Gebrek aan kennis   

Figuur 54. Oorzaken borgingsuitdagingen. 

Hiermee is de hoofdvraag is essentie beantwoord. Geconcludeerd kan worden dat deze oorzaken ten grondslag 

liggen aan de voornaamste borgingsuitdagingen voor de verantwoording van het groepsrisico. De volgende 

paragraaf geeft aanbevelingen voor kleine tot middelgrote gemeenten om deze oorzaken te ondervangen. 
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11.3.  Aanbevelingen 

Deze paragraaf vormt het sluitstuk van het inhoudelijke deel van deze thesis. Voordat er aanbevelingen voor 

verder onderzoek worden aangedragen, volgen hier ten eerste de aanbevelingen voor een betere borging van 

externe veiligheid en de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico. 

11.3.1. Aanbevelingen voor de praktijk 

Vanaf 1 januari 2015 worden de nieuwe VTH-kwaliteitscriteria 2.1 van toepassing. Een professionele kwaliteit van 

de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving is wat de samenleving van de overheid verwacht. 

De regelgeving in het Wabo-domein is complex. Eenduidige kwaliteitscriteria maken de uitvoering een stuk 

eenduidiger. Het doel is om de uitvoering transparanter en voorspelbaarder te maken en een meer gelijkmatige 

aanpak over het land te realiseren. Kwaliteitscriteria maken inzichtelijk welke kwaliteit burgers, bedrijven en 

instellingen, maar ook overheden onderling en opdrachtgevers mogen verwachten bij de uitvoering of de invulling 

van de VTH-taken. Eind 2009 was de eerste set kwaliteitscriteria (versie 2.0) beschikbaar voor 

vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken). Deze was opgesteld door een brede groep 

praktijkdeskundigen uit gemeenten, provincies en het rijk. Deze eerste set was niet altijd even duidelijk en leidde 

bij toetsing tot discussie, ook via de "oude" zelfevaluatietool. Soms lag de lat te hoog of verkeerd. Daarom is deze 

set in 2012 aangepast. Het resultaat is de set VTH-kwaliteitscriteria 2.1.  

Dit houdt concreet in dat er voor het vergunningenspoor op nationaal niveau wordt gewerkt aan het ondervangen 

van het gebrek aan inhoudelijke kwaliteit en hoe externe veiligheid wordt ingevuld in de organisatie. De 

kwaliteitscriteria staan overzichtelijk weergegeven in bijlage 8. Om na te gaan of een organisatie voldoet aan 

deze criteria is er een zelfevaluatietool opgesteld. De eerste aanbeveling luidt dat de gemeenten deze evaluatie 

uitvoeren, indien dit nog niet is gebeurd. Vervolgens moet de organisatie in het vergunningenspoor zo snel 

mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de gestelde eisen. Indien dit irreёle situaties veroorzaakt, 

doordat er enkele fte`s vrijgemaakt moeten worden voor functies die zelden nodig zijn, kan er samen met de 

regionale uitvoeringsdienst worden gezocht naar een passende invulling van de vereiste kwaliteitscriteria op dat 

vlak. 

Deze kwaliteitscriteria gelden echter alleen voor de ruimtelijke initiatieven ex wabo. De ruimtelijke plannen die 

voortkomen uit de Wro, zoals bestemmingsplannen, zijn niet gebonden aan dergelijke kwaliteitseisen. De 

gemeenten uit de casestudies misten handvatten om externe veiligheid te borgen in dit planproces. Het op 

duurzame wijze verweven van externe veiligheid en ruimtelijke planvorming is op organisationeel en 

instrumenteel gebied een probleem gebleken. De oorzaken en belangrijkste faalfactoren zijn in de voorgaande 

paragraaf aan de orde gekomen. Nuth en Eijsden-Margraten gaven aan dat er per planfase onduidelijkheid heerst 

over welke stappen er ten aanzien van externe veiligheid dienen te worden genomen. Een dergelijk instrument 

zou het planproces kunnen structureren en het eenvoudiger maken om enthousiasme te creёren bij de afdeling 

die verantwoordelijk is voor RO en het bestuur. De tweede aanbeveling van dit onderzoek springt in op dit punt. 

Er is in deze thesis gestart vanuit een praktijkgerichte doelstelling om een bijdrage te leveren aan het oplossen 

van dit geanalyseerde handelingsprobleem. De tweede aanbeveling aan de gemeenten luidt dat ze het externe 

veiligheid moeten verweven met het ruimtelijke planproces. Een eerste opzet hiervoor is gedaan in het figuur op 

de volgende pagina. Deze opzet is het resultaat van de bevindingen uit het pilotproject van Royal HaskoningDHV, 

de provincie Limburg en de gemeenten Nuth en Eijsden-Margraten. 

Om externe veiligheid en ruimtelijke planvorming te verweven is nodig te weten uit welke onderdelen deze twee 

elementen bestaan. Het is algemeen bekend dat ruimtelijke planvorming uit zes te onderscheiden fases bestaat, 

te weten de initiatieffase, de definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase, uitvoerfase en het beheer. Wat er in 

ieder van deze fases gebeurt, is ook weergegeven op de volgende pagina. Hieraan zijn de voor externe veiligheid 

te onderscheiden taken gekoppeld. Dit zijn signaleren, inkaderen, definiёren, adviseren, controleren en monitoren 

en de verschillende stappen en keuzes die daarbij horen. Voor iedere taak is vervolgens aangegeven hoe de taak 

moet worden uitgevoerd, wat hiervoor gedaan moet worden en welke hulpmiddelen hiervoor kunnen worden 

gebruikt. Door de stappen te nummeren en met pijlen te verbinden, ontstaat een roadmap voor externe veiligheid 

in ruimtelijke planprocessen. De rode pijlen duiden op aanvullende stappen die moeten worden genomen 

alvorens verder wordt gegaan naar de volgende stap via de groene pijlen. Hoewel het schema primair bedoeld is 

voor ruimtelijke plannen ex Wro met verantwoordingsplicht voor het groepsrisico, kan het ook worden toegepast 

als werkwijze in het vergunningenspoor.  
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Figuur 55. Externe veiligheid roadmap verweven met ruimtelijk planproces.
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De eerste drie stappen van de roadmap gaan over de manier waarop externe veiligheid wordt opgemerkt in de 

organisatie, welke middelen hiervoor worden ingezet en hoe de organisatie hier in een vroeg stadium op in kan 

spelen door bijvoorbeeld alvast geld te reserveren voor inhuur van experts. Nadat duidelijk is geworden in 

hoeverre en in welke mate externe veiligheid een rol speelt, moet het vraagstuk worden ingekaderd. Het issue 

moet worden beoordeeld door een expert of vergadering van specialisten. In deze fase moeten de kaders, 

marges en opties duidelijk worden, waarbinnen de betrokken afdelingen in de rest van het traject te werk moeten 

gaan. Tevens is dit het moment om de veiligheidsregio op de hoogte te brengen van het feit dat je als gemeente 

bezig bent met een ruimtelijk plan waarbij externe veiligheid een rol speelt. Wanneer het ruimtelijk plan 

vervolgens in de ontwerpfase komt, is het voor externe veiligheid tijd om de beschikbare maatregelen te 

definiёren en concrete oplossingen in te brengen om het groepsrisico op acceptabel of gewenst niveau te 

houden. Bovendien wordt hier het advies van de veiligheidsregio ook verwerkt. Wanneer het plan in de 

voorbereidingsfase komt, is er voor ruimtelijke plannen ex Wro ten aanzien van externe veiligheid enkel nog de 

taak te controleren of de aangedragen oplossingen ook daadwerkelijk zijn overgenomen. Bij 

omgevingsvergunningen ex wabo kan er in deze fase worden geadviseerd aan het bevoegd gezag. In de 

uitvoerfase moet worden gecontroleerd of wat is afgesproken ook wordt uitgevoerd. Dit krijgt vervolg door in de 

beheerfase te monitoren en in te grijpen waar dit noodzakelijk is.  

Deze roadmap biedt een oplossing voor de organisationele oorzaak voor gebrekkige borging dat de invulling van 

externe veiligheid in het ro-proces niet is voorgeschreven en handvatten hiervoor ontbreken. Het gebrek aan 

kennis moet in het vergunningenspoor worden opgevangen door de vereiste kwaliteitscriteria. In de ruimtelijke 

planvorming is een kennisgebrek op te vangen door tijdig te informeren en advies in te winnen bij externe experts 

of de veiligheidsregio. De roadmap voorziet verder in een instrument om in de organisatie een duidelijk moment 

te creёren om externe veiligheid, en eventueel ook andere milieukwaliteitseisen, te signaleren. 

De volgende aanbeveling richt zich tot de veiligheidsregio. Het is aan te bevelen de advisering in nauwere 

samenwerking met de betrokken gemeenten tot stand te brengen. Het advies leunt tot nu toe te zeer op de 

brandweeradvisering, die meer achteraan de veiligheidsketen (preparatie en repressie) zit. De voorgestelde 

preparatie- en repressiemaatregelen zijn vaak bouwkundig van aard, en zijn dus moeilijk afdwingbaar in 

ruimtelijke plannen. Er wordt dus sterk vanuit effecten geredeneerd, die in de advisering worden getracht te 

verkleinen. Dit gebeurt bouwkundige maatregelen, laat in de veiligheidsketen. De gemeenten redeneren bij het 

maken van ruimtelijke plannen vanuit kansen. Deze kansen zijn vroegtijdig in de planprocedure nog te 

beїnvloeden door ruimtelijke te sturen op het voorkomen van knelpunten en de proactie- en preventieschakel van 

de veiligheidsketen. 

11.3.2. Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Vanaf het begin van dit onderzoek is geprobeerd de grote hoeveelheid aan informatie en mogelijke 

onderzoeksvragen zo specifiek mogelijk in te kaderen. Bij het inkaderen zijn veel interessante vragen afgevallen. 

Deze vragen hangen nauw samen met dit onderzoek en liggen soms zelfs in het verlengde hiervan. Dit biedt 

aanknopingspunten voor verder onderzoek. 

De eerste aanbeveling richt zich op de regionale uitvoeringsdiensten (RUD`s) die per 1 januari 2014 actief zijn 

geworden. Zij ervaren momenteel opstartuitdagingen en hebben de handen vol aan het invulling geven aan de 

uitvoer van het standaard takenpakket dat zij vanuit het Rijk opgelegd hebben gekregen. Gemeenten zijn echter 

vrij om meer milieutechnische taken over te dragen naar deze uitvoeringsdiensten. Het is interessant te 

onderzoeken in hoeverre externe veiligheid zich leent om te worden ondergebracht bij deze RUD`s en in hoeverre 

dit een bijdrage kan leveren aan de kwalitatieve uitvoer van externe veiligheidstaken.  

In het verlengde van deze aanbeveling kan worden gedacht aan de kwaliteitscriteria 2.1. De gemeenten moeten 

vanaf 1 januari 2015 voldoen aan deze criteria en het is interessant verder praktijkgericht onderzoek te doen naar 

de stand van zaken. Vragen over hoe ver gemeenten reeds zijn met het toespitsen van hun functiehuis en 

organisatieinrichting op deze naderende criteria zijn daarbij bijvoorbeeld richtinggevend. 

Aanbeveling drie luidt dat er vervolgonderzoek kan worden gedaan naar de manier waarop kleine tot middelgrote 

gemeenten  in Limburg omgaan met de ontmanteling van de deskundigenpools. Dit vormde een door de provincie 

gefinancierd, laagdrempelig adviesorgaan voor externe veiligheidsvraagstukken. Deze pool is stapsgewijs 

overgegaan in de RUD`s en veiligheidregio, maar het laagdrempelige karakter is daarmee verdwenen. 

Onderzocht kan worden hoe gemeenten omgaan met complexere externe veiligheidsvraagstukken, wie als eerste 

aanspreekpunt fungeert en hoe dit proces verder is ingericht. 

Een ander actueel thema dat zich goed leent voor aanvullend onderzoek is de invloed van de naderende Wet 

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen, waarvoor momenteel het wetsvoorstel is goedgekeurd. Gemeenten moeten 

bij bouwplannen rekening houden met de risico`s uit Basisnet. Het is voor gemeenten nuttig om na te gaan in 

hoeverre ze reeds voldoen aan de eisen uit deze nieuwe wet, waar knelpunten ontstaan en hoe ze hier de 

komende jaren op willen gaan inspelen. 
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11.4.  Reflectie en nawoord 

Nu het inhoudelijke gedeelte is behandeld, is het tijd om kritisch te reflecteren op gemaakte keuzes en een woord 

tot slot. Aan het einde van het methodologische blok, heeft er reeds al een reflectie op dat deel plaatsgevonden. 

De reflectie in deze paragraaf gaat meer in op de casestudies. 

Een eerste aspect om op te reflecteren is het feit dat er wordt gesproken over bestuurlijk draagvlak, maar enkel 

gesproken is met medewerkers uit de ambtelijke organisaties. Er is bewust gekozen om het vraagstuk buiten 

politieke en bestuurlijke invloed te houden bij de geselecteerde gemeenten. De doel- en vraagstelling van dit 

onderzoek zijn voortgekomen uit een handelingsprobleem op ambtelijk niveau. Ambtenaren die te maken kregen 

met externe veiligheid en hier niet eenvoudig mee uit de voeten konden, riepen om een vereenvoudiging van dit 

thema. Er is daarom, en vanwege de beperkte tijd voor een afstudeerstage, gekozen de probleemstelling in te 

kaderen tot ambtelijk niveau. Het is uiteraard wel interessant voor verder onderzoek om na te gaan waar de 

concrete beperkingen op politiek of bestuurlijk niveau zitten. 

Een volgende reflectiepunt is de case Horst aan de Maas. Tijdens verdiepende interviews bleek dat er in het 

ruimtelijk spoor voor externe veiligheid nauwelijks iets was afgesproken en er bestond binnen de afdeling RO een 

grote mate van onduidelijkheid en gebrek aan coherente werkwijzen. De bijdrage aan de casestudy kan zo in 

twijfel worden getrokken. Gekozen is om Horst aan de Maas toch op te nemen in de casestudy, aangezien er juist 

van de fouten bij deze gemeente veel geleerd kan worden. Er is daarom gekozen voor een alternatieve 

aanvliegroute en Horst aan de Maas enkel als zogenoemde referentiecase te gebruiken. 

Een ander kritisch reflectiepunt wordt gevormd door de aanbeveling voor de praktijk in de vorm van de roadmap. 

Hoewel de doelstelling van dit onderzoek spreekt over een gewenste bijdrage aan een handelingsprobleem, lijkt 

de roadmap meer oplossingsgericht. De roadmap moet niet worden gezien als een oplossing voor het probleem 

dat is geschetst in de eerste hoofdstukken. Het zwaartepunt in dit onderzoek ligt bij de succes- en faalfactoren op 

ambtelijk niveau en de achterliggende oorzaken. De roadmap is een voortvloeisel van de bevindingen uit het 

bureauonderzoek en de casestudies en combineert de gevonden succes- en faalfactoren en het ro-proces om 

een eerste aanzet te geven voor verbetering. Zo wordt de bijdrage gelevert aan het handelingsvraagstuk van 

kleine tot middelgrote gemeenten. De roadmap maakt externe veiligheid namelijk handzaam in de ruimtelijke 

planvorming. Daar ontstonden voorheen juist de grootste borgingsuitdagingen. 

Al met al is een casestudy de juiste opzet gebleken voor de beantwoording van de onderzoeksvragen en het 

behalen van de gestelde doelstelling. Het is niet de bedoeling geweest algemene uitspraken te doen over de 

landelijke borging van externe veiligheid, maar juist om in te zoomen op kleinere Limburgse gemeenten en deze 

onderling te vergelijken om vervolgens een bijdrage te leveren aan het verhelpen van het handelingsprobleem, 

ondersteund met theoretische concepten over borging en organisationele verandering.  
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Bijlage 4: Overzicht theoretisch kader 

Instrumentele borging Indicatoren 

Verfijnde-Instrumentele theorie 
 

  
Passendheid instrument Effectiviteit 

Kenmerken: issue 

 
Kenmerken: context Beleidsinstrument 

Kenmerken: organisatie 

 

  
Transitievalkuilen 

 

  
Valkuilen Indicatoren 

Backlash Ad hoc invoering 

 
Ondoordacht, onvolledig beleid 

 
Geen anticipatie op ongewenste effecten 

 
Weinig tijd en ruimte om te leren 

 
Geen alternatieve opties opengehouden 

Lock-in Onvolledig instrument breed ingebed 

 
Gebruik huidig instrument blokkeert innovatie 

 
Geen oog voor vervolg 

Korte-termijn denken Onvolledige afstemming probleemdefinitie 

 
Project- i.p.v. procesgericht 

 
Ontbreken lange-termijn visie 

 
Kosten-baten analyse als leidend instrument 

 

Organisationele borging Indicatoren 

Padafhankelijkheid 
 

Begrip Indicatoren 

Hoge startkosten Investeringen (tijd/geld) in huidig instrumentarium 

 
Beleidswijziging kent hoge kosten (tijd/geld) 

 
Efficiëntieverlies bij wijziging 

 
Intern gebrek aan kennis 

 
Geen gevoelde noodzaak tot verandering 

Leereffecten Interne kennis en kunde 

 
Gebrek aan best practices 

 
Mate van huidige inbedding 

 
Beoogde implementatiemoeilijkheden 

Coördinatie-effecten Mate van volggedrag buurgemeenten 

 
Rol coördinerende instantie 

Adaptieve verwachtingen Positieve verwachting intern t.a.v. huidig beleid 

 
Negatieve verwachting intern t.a.v. nieuw beleid 

 
Verwachting onzekerheid te scheppen met nieuw beleid 
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Doorbraak padafhankelijkheid 
 

  
Begrip Indicatoren 

Exogene schokken Toename aantal EV-incidenten 

 
Toename aantal risicobronnen 

 
Toenemende aandacht hoger bestuursniveau 

 
Toenemende aandacht in media 

Endogene schokken Intern individu betwijfelt institutie 

 
Beleid gepercipieerd als onvolledig 

 
Institutie versterkt zichzelf niet 

Padstabilisatie Marginale beleidswijziging 

 
Enkel ex-post maatregelen 

 
Vorig beleid blijft grotendeels gehandhaafd 

Path departure Incrementele wijziging met lange-termijn doel 

 
Institutie verandert van doel 

 
Nieuwe alternatieven worden paralel ingevoerd 

Path switching Duidelijke interventie op huidig beleid 

 
Vervanging door geheel nieuw beleid 

 
Sprake van contextuele intentionaliteit 

  
Borging 

 

  
Borging Succesfactor 

Eindpunt of dynamisch Aanwezigheid keyplayers 

 
Steun en betrokkenheid leidinggevenden 

 
Interne afstemming RO-Milieu(EV) 

 
Enthousiasme bij betrokkenen 

 
Open organisatiecultuur en -structuur 

 
Concrete doelstelling, stapsgewijze benadering 

 
Voldoende capaciteit en geld 
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Bijlage 5:  Afkortingen 

 

Bevb:   Besluit externe veiligheid buisleidingen 

Bevi:   Besluit externe veiligheid inrichtingen 

BLEVE:   Boiling liquid expanding vapour explosion  

BRZO:   Besluit risico`s zware ongevallen 

Btev:   Besluit transportroutes externe veiligheid 

CRnVGS:  Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen 

EV:    Externe veiligheid 

GHOR:   Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio 

GR:   Groepsrisico 

LPG:   Liquified petroleum gas 

NRnVGS:  Nota risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen 

PDSA:   Plan, Do, Study, Act 

PR:   Plaatsgebonden risico 

Revb:   Regeling externe veiligheid buisleidingen 

Revi:   Regeling externe veiligheid inrichtingen 

RO:   Ruimtelijke ordening 

RRGS:   Register risicosituaties gevaarlijke stoffen 

RRZO:   Regeling risico`s zware ongevallen 

RUD:   Regionale uitvoeringsdienst 

VGR:   Verantwoording groepsrisico 

QRA:   Quantitative risk analysis 

Wabo:   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Wmb:   Wet milieubeheer 

Wro:   Wet ruimtelijke ordening 

Wvgs:   Wet vervoer gevaarlijke stoffen 

Wvr:   Wet veiligheidsregio`s 
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Bijlage 6: Interviewguides 

 

Interviewguide  datum  respondent – gemeente 

Voorstelling gevolgd door introductie scriptieonderwerp en focus van interview. 

Onderwerp: Deelvraag 1 – De organisatie van EV 

- Wat zijn de grootste obstakels waar je binnen de gemeente X tegenaan loopt wanneer het gaat over 

externe veiligheid, zowel inhoudelijk als procedureel? 

- Hanteert de gemeente X een beleidsvisie of anderszins vastgelegde uitgangspunten ten aanzien van 

externe veiligheid? 

o Waarom wel/niet? 

- Voor het pilotproject heb ik samen met collega`s van RO en EV gebrainstormd over hoe EV idealiter 

geborgd zou moeten zijn. Hierbij stuitten we op veel begripsmatige ambiguiteit, zo ook bij het begrip 

ruimtelijk initiatief. Op welke wijze worden ruimtelijke plannen intern bij X behandeld? Is er, met andere 

woorden een centraal punt of moment binnen de organisatie waarop een ruimtelijk initiatief besproken 

wordt? Of is dit anders geregeld? Hoe? 

- Is er een verschil tussen de manier waarop interne (bv. maken van bestemmingsplan) en externe 

initiatieven (bv. aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen in invloedsgebied of voor vestiging van 

risicobedrijf)  behandeld worden?  

- Ten aanzien van externe veiligheid: wil X alle ruimtelijke plannen zelf intern kunnen uitwerken, of is het 

geen probleem wanneer de beoordeling zogezegd buiten de deur plaatsvindt? 

- Wie of welke afdeling in uw gemeente is er verantwoordelijk voor het signaleren van externe 

veiligheidsissues bij ruimtelijke initiatieven? Waarom deze persoon/afdeling? 

- Heeft deze persoon/afdeling voldoende kennis in huis de gevolgen van deze issues voor het planproces 

zelf afdoende in te schatten en aan de relevante actoren kenbaar te maken? 

- Vindt u dat EV een volwaardige plaats in het ro-proces moet hebben? Waarom? 

- Vindt u dat externe veiligheid een volwaardige plaats bekleedt in het planproces? 

- Welke partijen van buitenaf worden er betrokken bij plannen waar externe veiligheid een rol speelt (denk 

aan buurgemeenten, veiligheidsregio)? Hoe zijn onderling de taken en verantwoordelijkheden verdeeld 

tussen de gemeente en deze partij(en)? Hoe staat het met de organisatie van de RUD?  

- Welke rol speelt de provincie Limburg voor gemeenten en EV? 

Onderwerp: Deelvraag 2 – De borging van EV in het RO-proces 

- Hoe vaak krijgt de gemeente X te maken met externe veiligheidsaspecten? 

- Wie verzorgt de onderbouwing van het groepsrisico wanneer dit noodzakelijk is? Is dit een groepsproces 

waar ro‟ers en ev‟ers intensief samenwerken? 

- In welke fase van het ro-proces vindt de verantwoording plaats? 

- Vindt u dat het aspect externe veiligheid goed geborgd is in het ro-proces? 

o Waarom wel/niet? Wat zou beter kunnen? 

- Wanneer zou u externe veiligheid als succesvol geborgd beschouwen? 

- Er zijn enkele theorieën over het borgen van resultaten, maatregelen en interventies. Hoe beoordeelt u 

de succesfactoren voor borging van resultaten, maatregelen en interventies? (Figuur 16 uit 

conceptthesis). Welke zijn volgens u het belangrijkst?  

- In hoeverre acht u deze factoren aanwezig in uw organisatie? 

Onderwerp: Deelvraag 3 – Beleidsmethode kleine bouwplannen 

- Uitleg beleidsmethode kleine bouwplannen 

- Bent u bekend met deze beleidsmethode? 

- Wat vindt u van deze methode? Zou u de toepassing van deze methode in uw gemeente een goede 

stap voorwaarts vinden? 

o Waarom wel/niet? 

- Wat zijn volgens u de grootste minpunten en pluspunten van deze methode? 

- Stel dat er een provinciale uitrol van deze methode plaatsvindt. De provincie verzorgt de globale 

verantwoording op voorhand en maakt de kaart online beschikbaar. Zou u dit een nuttige/bruikbare zet 

vinden? 

o Waarom wel/niet? 
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Onderwerp: Pilot project 

- Hoe bent u betrokken geraakt bij deze pilot? 

- Waarom hebt u besloten deel te nemen? 

- Welke verwachtingen heeft u van het project? 

- In hoeverre wordt het project gedragen door leidinggevende(n) binnen uw gemeente? 

- Kunt u de opleving van externe veiligheid in uw organisatie verklaren? Zijn er bijvoorbeeld meer 

risicobronnen bijgekomen of is het aantal personen in invloedsgebieden aanzienlijk toegenomen? 

- Acht u het waarschijnlijk dat de werkwijze van het pilotproject definitief wordt overgenomen in uw 

organisatie? Waarom wel, waarom niet? 

Vraag naar verdere ideeën, op- of aanmerkingen, bedank de respondent voor haar bijdrage en tijd.  

 

 

Vragenlijst Carry van den Beld  Relatie veiligheidsregio – gemeente 

Begin vanuit introductie onderwerp thesis / reden van gesprek 

- De veiligheidsregio heeft vele taken ten aanzien van veiligheid. Hoe past externe veiligheid in dit 

geheel? 

- Wat zijn de verantwoordelijkheden/taken van de Veiligheidsregio ten aanzien van EV? 

- In hoeverre is de veiligheidsregio betrokken bij de oprichting van de RUD? 

- Wat zijn de voornaamste verschillen tussen de rol die de veiligheidsregio vervult en de rol die de 

deskundigenpool EV speelt? 

- Stelling: De veiligheidsregio beredeneert vanuit de effecten, waar gemeenten beredeneren vanuit 

kansen. Hierdoor vinden gemeenten de adviezen vaak onrealistisch. Is deze stelling juist of onjuist? Hoe 

kijkt u hier tegenaan? 

- Ervaart u verschillen in de mate en manier waarop kleine gemeenten gebruik maken van de 

veiligheidsregio ten opzichte van de grote gemeenten? Hoe is dit eventuele verschil te verklaren? 

- Is het volgens u raadzaam het advies van de veiligheidsregio bij ruimtelijke plannen juridisch 

afdwingbaar te maken? Waarom wel/niet? 

- Wordt het advies opgesteld in samenspraak met de betreffende gemeente, of is dit een taak die de 

veiligheidsregio op zichzelf uitvoert? 

- Ontvangt de veiligheidsregio bij alle adviezen feedback vanuit de geadviseerde gemeente? 

- Heeft de veiligheidsregio inzicht in de manier waarop gemeenten omgaan met de uitgebrachte 

adviezen? Vindt u dat er goed met de adviezen wordt omgegaan? 

- Wat zijn volgens u de grootste stuikelblokken voor gemeenten ten aanzien van externe veiligheid? Ligt 

dat bij de kennis over de inhoud? Informatie over welke hulpbronnen kunnen worden ingeschakeld? Of 

falende beleidsinstrumenten? 

- Is het advies van de veiligheidsregio een effectief middel om de veiligheid te vergroten? 

- Welke rol speelt de brandweer bij de advisering? Worden zij enkel geraadpleegd of spelen zij een 

regisserende rol? Of vervullen zij een rol die hiertussen ligt? 

- Hoe beoordeelt u deze rol van de brandweer? Zouden zij meer of juist minder zeggenschap moeten 

hebben op de manier waarop gemeenten externe veiligheid waarborgen?  

- Hebt u ideeën over hoe de veiligheidsregio een betere/effectievere/efficiëntere rol kan vervullen bij het 

borgen van externe veiligheid? 

- Verdere op- of aanmerkingen 

Bedank de respondent voor zijn of haar tijd / mogelijkheid inzage eindconcept / feedback. 
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Bijlage 7: Organogram Venray 

 

Bron: http://venray.nl/Organisatie/Over_de_organisatie  19-9-2013 
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Bijlage 8: Kwaliteitscriteria 2.1. Externe veiligheid 
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Bijlage 9: Overzicht methodologie 

Thema Type Vraag 

Hoofdvraag Onderzoekend Wat zijn de succes- en faalfactoren voor de borging(sinstrumenten) van de 

verantwoording groepsrisico bij middelgrote gemeenten en welke oorzaken liggen 

hieraan ten grondslag? 

 

Deelvragen Kaderstelling Hoe zijn ten aanzien van externe veiligheid de taken en verantwoordelijkheden verdeeld 

tussen de betrokken bestuurslagen? 

Welke criteria bepalen goede borging van de VGR en in hoeverre schiet huidige borging 

tekort? 

Op welke wijze draagt de beleidsmethode kleine bouwplannen bij aan de betere borging 

van de verantwoording groepsrisico in het ruimtelijk planproces? 

 

Subvragen Richtinggevend Welke actoren zijn er betrokken bij de formulering van beleid aangaande externe 

veiligheid? 

Welke taken en verantwoordelijkheden vallen ten deel aan deze actoren? 

Zijn de actoren op de hoogte van hun en andermans taken en verantwoordelijkheden? 

Wanneer kan er op basis van de theorie en literatuur worden gesproken over een goede 

borging van externe veiligheidsaspecten in het ruimtelijk planproces? 

Stroken deze criteria met wat gemeenten zelf beschrijven als een succesvolle borging 

en hoe zijn eventuele discrepanties te verklaren? 

Op welke wijze en in hoeverre is de verantwoording van het groepsrisico goed geborgd 

in de geselecteerde gemeenten? 

Op welke wijze en in hoeverre worden deze criteria gunstig beïnvloed wanneer externe 

veiligheid goed is geborgd in het planproces van gemeenten? 

Wat zijn volgens kleine tot middelgrote gemeenten de succes- en faalfactoren van deze 

beleidsmethode? 

Is deze of een vergelijkbare methode bruikbaar voor toepassing op provinciaal niveau? 

 

Theoretische 

concepten 

geopera-

tionaliseerd in 

genoemde 

figuren 

Verklarend De eerste deelvraag wordt beantwoord o.b.v. documentstudie en een vragenlijst die is 

gebaseerd op deze documentstudie.  

Eindpunt en dynamische borging (figuur 20). 

Verfijnd instrumentele theorie (figuur 14). 

Valkuilen voor veiligheidstransities (figuur 15). 

Padafhankelijkheid (figuur 17). 

Doorbraak padafhankelijkheid (figuur 18). 

Op basis van de operationalisatie in de genoemde figuren zijn concrete indicatoren 

verkregen. Met deze indicatoren zijn de onderzoeksvragen meer toegespitst op de door 

de theorie veronderstelde onderliggende oorzaken. 

 

Vragen Sturend Welke relevante EV-actoren zijn er? 

Welke taken/verantwoordelijkheden behoren bij de gemeente?  

Welke taken horen bij de veiligheidsregio? 

Zijn actoren op de hoogte van hun eigen en andermans taken en 

verantwoordelijkheden? 

Hoe beoordelen gemeenten deze verdeling? 

Verschilt dit voor RO-ers en EV-ers? 

Wat verstaat de gemeente onder goede borging? 

In hoeverre is de VGR goed geborgd in de gemeente? 
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In hoeverre strookt het beeld van de gemeente met wat de theorie zegt over kwaliteit 

van borging? 

Wat zijn de voordelen van de gepresenteerde beleidsmethode? 

Wat zijn de nadelen van deze methode? 

Waarom zou u een vergelijkbaar instrument in uw organisatie hanteren of waarom niet? 

Welk doel wordt nagestreefd t.a.v. EV? 

Volstaat het huidige instrumentarium? 

Interviewguide 

 

De vragen zijn 

gekoppeld aan 

het theoretisch 

kader. Iedere 

vraag uit de 

guide is dus 

gekoppeld aan 

een deel van 

dat kader. Het 

nummer in de 

kolom 

hiernaast 

correspondeert 

met de 

nummers in de 

figuren 24 en 

25, waarin de 

indicatoren 

van de 

concepten in 

flowcharts zijn 

opgenomen. 

Specificerend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1+2 

 

1 

 

1 

 

 

 

Aan veiligheidsregio: 

De veiligheidsregio heeft vele taken ten aanzien van veiligheid. Hoe past externe 

veiligheid in dit geheel? 

Wat zijn de verantwoordelijkheden/taken van de Veiligheidsregio ten aanzien van EV? 

In hoeverre is de veiligheidsregio betrokken bij de oprichting van de RUD? 

Wat zijn de voornaamste verschillen tussen de rol die de veiligheidsregio vervult en de 

rol die de deskundigenpool EV speelt? 

Stelling: De veiligheidsregio beredeneert vanuit de effecten, waar gemeenten 

beredeneren vanuit kansen. Hierdoor vinden gemeenten de adviezen vaak 

onrealistisch. Is deze stelling juist of onjuist? Hoe kijkt u hier tegenaan? 

Ervaart u verschillen in de mate en manier waarop kleine gemeenten gebruik maken 

van de veiligheidsregio ten opzichte van de grote gemeenten? Hoe is dit eventuele 

verschil te verklaren? 

Is het volgens u raadzaam het advies van de veiligheidsregio bij ruimtelijke plannen 

juridisch afdwingbaar te maken? Waarom wel/niet? 

Wordt het advies opgesteld in samenspraak met de betreffende gemeente, of is dit een 

taak die de veiligheidsregio op zichzelf uitvoert? 

Ontvangt de veiligheidsregio bij alle adviezen feedback vanuit de geadviseerde 

gemeente? 

Heeft de veiligheidsregio inzicht in de manier waarop gemeenten omgaan met de 

uitgebrachte adviezen? Vindt u dat er goed met de adviezen wordt omgegaan? 

Wat zijn volgens u de grootste struikelblokken voor gemeenten ten aanzien van externe 

veiligheid? Ligt dat bij de kennis over de inhoud? Informatie over welke hulpbronnen 

kunnen worden ingeschakeld? Of falende beleidsinstrumenten? 

Is het advies van de veiligheidsregio een effectief middel om de veiligheid te vergroten? 

Welke rol speelt de brandweer bij de advisering? Worden zij enkel geraadpleegd of 

spelen zij een regisserende rol? Of vervullen zij een rol die hiertussen ligt? 

Hoe beoordeelt u deze rol van de brandweer? Zouden zij meer of juist minder 

zeggenschap moeten hebben op de manier waarop gemeenten externe veiligheid 

waarborgen?  

Hebt u ideeën over hoe de veiligheidsregio een betere/effectievere/efficiëntere rol kan 

vervullen bij het borgen van externe veiligheid? 

Verdere op- of aanmerkingen? 

Aan gemeenten: 

Wat zijn de grootste obstakels waar je binnen de gemeente X tegenaan loopt wanneer 

het gaat over externe veiligheid, zowel inhoudelijk als procedureel? 

Hanteert de gemeente X een beleidsvisie of anderszins vastgelegde uitgangspunten ten 

aanzien van externe veiligheid? Waarom wel/niet? 

Voor het pilotproject heb ik samen met collega`s van RO en EV gebrainstormd over hoe 

EV idealiter geborgd zou moeten zijn. Hierbij stuitten we op veel begripsmatige 

ambiguïteit, zo ook bij het begrip ruimtelijk initiatief. Op welke wijze worden ruimtelijke 

plannen intern bij X behandeld? Is er, met andere woorden een centraal punt of moment 
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1+2+3 

 

 

2+3+4 

 

 

1+5 

 

2+5 

 

 

2+3 

 

 

 

 

 

 

1 

2+5 

 

2+3 

5 

 

5 

5 

 

 

 

 

 

2+3+4 

 

3+4 

binnen de organisatie waarop een ruimtelijk initiatief besproken wordt? Of is dit anders 

geregeld? Hoe? 

Is er een verschil tussen de manier waarop interne (bv. maken van bestemmingsplan) 

en externe initiatieven (bv. aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen in 

invloedsgebied of voor vestiging van risicobedrijf)  behandeld worden?  

Ten aanzien van externe veiligheid: wil X alle ruimtelijke plannen zelf intern kunnen 

uitwerken, of is het geen probleem wanneer de beoordeling zogezegd buiten de deur 

plaatsvindt? 

Wie of welke afdeling in uw gemeente is er verantwoordelijk voor het signaleren van 

externe veiligheidsissues bij ruimtelijke initiatieven? Waarom deze persoon/afdeling? 

Heeft deze persoon/afdeling voldoende kennis in huis de gevolgen van deze issues 

voor het planproces zelf afdoende in te schatten en aan de relevante actoren kenbaar te 

maken? 

Vindt u dat EV een volwaardige plaats in het ro-proces moet hebben? Waarom? 

Vindt u dat externe veiligheid een volwaardige plaats bekleedt in het planproces? 

Welke partijen van buitenaf worden er betrokken bij plannen waar externe veiligheid een 

rol speelt (denk aan buurgemeenten, veiligheidsregio)? Hoe zijn onderling de taken en 

verantwoordelijkheden verdeeld tussen de gemeente en deze partij(en)? Hoe staat het 

met de organisatie van de RUD?  

Welke rol speelt de provincie Limburg voor gemeenten en EV? 

Hoe vaak krijgt de gemeente X te maken met externe veiligheidsaspecten? 

Wie verzorgt de onderbouwing van het groepsrisico wanneer dit noodzakelijk is? Is dit 

een groepsproces waar ro‟ers en ev‟ers intensief samenwerken? 

In welke fase van het ro-proces vindt de verantwoording plaats? 

Vindt u dat het aspect externe veiligheid goed geborgd is in het ro-proces? Waarom 

wel/niet? Wat zou beter kunnen? 

Wanneer zou u externe veiligheid als succesvol geborgd beschouwen? 

Er zijn enkele theorieën over het borgen van resultaten, maatregelen en interventies. 

Hoe beoordeelt u de succesfactoren voor borging van resultaten, maatregelen en 

interventies? (Figuur 20 uit conceptthesis). Welke zijn volgens u het belangrijkst?  

In hoeverre acht u deze factoren aanwezig in uw organisatie? 

Uitleg beleidsmethode kleine bouwplannen 

Bent u bekend met deze beleidsmethode? 

Wat vindt u van deze methode? Zou u de toepassing van deze methode in uw 

gemeente een goede stap voorwaarts vinden? Waarom wel/niet? 

Wat zijn volgens u de grootste minpunten en pluspunten van deze methode? 

Stel dat er een provinciale uitrol van deze methode plaatsvindt. De provincie verzorgt de 

globale verantwoording op voorhand en maakt de kaart online beschikbaar. Zou u dit 

een nuttige/bruikbare zet vinden? Waarom wel/niet? 

 

Stellingen Verscherpend 20 stellingen voor respondent. 5 antwoorden van geheel oneens tot geheel mee eens. 

Eerste 12 vragen over de organisatie, laatste 8 over succes- en faalfactoren. 

1. Uw gemeente heeft organisatorisch moeilijkheden met het borgen van EV: 

2. Uw gemeente kent inhoudelijk moeilijkheden met het borgen van EV: 

3. Binnen uw gemeentelijke organisatie zijn de doelstellingen ten aanzien van EV-

borging duidelijk vastgelegd: 

4. Binnen uw gemeentelijke organisatie zijn de beleidsuitgangspunten ten aanzien van 

externe veiligheid duidelijk vastgelegd: 

5. In uw gemeente wordt bij ruimtelijke plannen direct gesignaleerd of EV-issues een rol 
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spelen: 

6. Bij het uitwerken van ruimtelijke plannen is het aspect EV ondergeschikt aan andere 

milieuaspecten, zoals lucht, geluid en water: 

7. De Veiligheidsregio wordt tijdig betrokken bij ruimtelijke plannen waar EV een rol 

speelt: 

8. Het advies van de Veiligheidsregio wordt altijd overgenomen: 

9. Het advies van de Veiligheidsregio wordt goed gebruikt: 

10. De afdelingen Milieu, RO en de Veiligheidsregio kijken vaak anders aan tegen de 

invulling van de verantwoording groepsrisico: 

11. Bij de verantwoording van het groepsrisico komt het vaak voor dat partijen langs 

elkaar heen praten en elkaars taal niet begrijpen: 

12. Slechte borging van EV in de gemeentelijke organisatie kan direct leiden tot 

onacceptabel risicovolle situaties: 

13. De afdelingen RO en Milieu moeten regelmatig (minimaal 3 keer per maand) 

overleggen met elkaar en een EV-specialist om inhoudelijk en procedureel EV op goede 

wijze te borgen: 

14. De aanwezigheid van één of meerdere personen in de gemeentelijke organisatie die 

als sleutelpersoon/kartrekker voor EV fungeren is essentieel: 

15. Steun en begrip van leidinggevenden binnen de gemeente is onmisbaar voor het 

succesvol borgen van externe veiligheid in het ro-proces:  

16. Zonder enthousiasme bij uw collega`s van de afdelingen Milieu en RO kan EV niet 

goed geborgd worden: 

17. Externe veiligheid is op dit moment een hot-item in uw gemeente: 

18. Uw gemeente heeft voldoende tijd, geld en personele capaciteit beschikbaar om een 

goede borging van EV te faciliteren: 

19. De ambtenaren in mijn gemeente krijgen voldoende tijd voor een zorgvuldige 

uitwerking van de verantwoording groepsrisico: 

20. Uw gemeente heeft een organisatie die openstaat en zich leent voor verandering en 

implementatie van nieuwe werkwijzen voor externe veiligheid: 

 

Antwoorden Verklarend Kleuren en getallen coderen en categoriseren in transcripties. 

 

 

 

Verfijnd instrumentele benadering 

Issue 

Context 

Doelgroep 

Instrument 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

Transitie valkuilen 

Backlash 

Lock in 

Korte termijn denken 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Padafhankelijkheid 

Hoge startkosten 

Leereffecten 

Coördinatie-effecten 

Adaptieve verwachtingen 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 
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Doorbraak 

Exogene schokken 

Endogene schokken 

Padstabilisatie 

Path departure 

Path switching 

4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

Borging 

Key players 

Betrokkenheid bestuur 

Interne afstemming 

Concrete doelstelling 

Enthousiasme 

Tijd, geld en capaciteit 

Open organisatie 

5. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

 

 


