Wat is de risicokaart?
De risicokaart is een kaart op
het internet met informatie
over risico’s. Denk bijvoorbeeld
aan transporten met gevaarlijke
stoffen, bedrijven die met
gevaarlijke stoffen werken
of de aanwezigheid van een
LPG-station. Maar denk ook
aan plekken waar water tot
grote overlast kan leiden.
Met de kaart kunt u inzoomen
op locaties in uw leef-, woonen werkomgeving. U krijgt
dan inzicht in de risico’s die
voor u van belang zijn.
U kunt de risicokaart van
Zuid-Holland vinden op
risicokaart.zuid-holland.nl

Waarom een risicokaart?

Compleet?

De risicokaart geeft burgers, beleidsmakers en beleidsuitvoerders meer
inzicht in de aanwezige risico’s in hun
omgeving, waardoor zij zich beter
kunnen voorbereiden op mogelijke
rampen.
Na de vuurwerkramp in Enschede in
2000 bleek dat de meeste inwoners zich
niet bewust waren van het bestaan van
de vuurwerkfabriek in hun wijk.
Daardoor wisten zij niet goed hoe zij
moesten reageren toen er brand uitbrak.
In Nederland bestond geen totaaloverzicht van de aanwezigheid van
risico’s. De overheid besloot na de
vuurwerkramp dat dit overzicht er
moest komen. Daarom ontwikkelde
iedere provincie in Nederland een
risicokaart.

De informatie op de risicokaart komt van
de Provincie, gemeenten, milieudiensten
en het Rijk. De kaart verandert regelmatig, bijvoorbeeld doordat bedrijven
verhuizen, of er nieuwe bij komen.
Kijk daarom regelmatig op de risicokaart.
Zet risicokaart.zuid-holland.nl als
geheugensteun bij uw favorieten.

Hoe werkt het?
Een introductiefilmpje laat zien hoe de
risicokaart werkt. Via de website
risicokaart.zuid-holland.nl kunt u
zeer gedetailleerd kijken naar de risico’s
binnen uw gemeente.

Vragen?
Gemeenten zijn verplicht hun inwoners
en de aanwezige bedrijven te informeren
over de aanwezige risico’s. De risicokaart
geeft een overzicht, de aanvullende
informatie komt van uw gemeente.
Voor vragen over de risicokaart verwijzen
wij u naar risicokaart.nl
Voor vragen over een bepaalde locatie
die op de risicokaart staat, kunt u terecht
bij de helpdesk van de risicokaart:
Het mailadres is risicokaart@pzh.nl
Het telefoonnummer is 070 441 83 00.

