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Het provinciale beleid voor externe veiligheid is vertaald in het door ons vastgestelde 

Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2015-2018. 

In het kader van dit programma rapporteren wij jaarlijks in de begrotingscyclus aan Provinciale 

Staten over de daling van het aantal knelpunten waarbij van  overschrijding van het 

plaatsgebonden risico en groepsrisico sprake is.

Het uitvoeringsprogramma kent vijf operationele themadoelen:

 Reduceren van risico’s aan de bron

 Clusteren van risicovolle activiteiten

 Verantwoord combineren van risicovolle activiteiten en (beperkt) kwetsbare objecten

 Nemen van maatregelen bij de ontvanger

 Professionaliseren van de uitvoering (door de verantwoordelijke organisaties).

Bij de bespreking van het Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid 2015-2018 in de 

Statencommissie Verkeer & Milieu op 4 februari 2015 is toegezegd om halverwege de periode 

met een tussenevaluatie te komen. Dit geeft de mogelijkheid om wanneer dat nodig blijkt, eerder 

in te grijpen en bij te sturen. Dit is niet nodig gebleken op basis van de voorliggende rapportage, 

wel zijn er extra kansen benoemd.

Wij hebben in 2017 een extern bureau gevraagd om de tussenevaluatie uit te voeren. Het bleek 

omwille van de kwaliteit van de definitieve rapportage nodig een aanvullende opdracht te 

verstrekken. Daarom is pas begin dit jaar de definitieve rapportage opgeleverd. Wij bieden u 

hierbij de rapportage over deze tussenevaluatie aan.

Externe veiligheid gaat over risico’s voor de omgeving door productie, opslag en transport 

(inclusief buisleidingen) van gevaarlijke stoffen en luchtvaart. Doelstelling is een veiliger Zuid-
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Holland door de kans te minimaliseren dat grote groepen mensen slachtoffer worden van 

ongevallen met gevaarlijke stoffen of neerstortende vliegtuigen.

Uit deze tussenevaluatie blijkt dat wij als provincie op koers liggen wat betreft de invulling van 

eigen wettelijke taken. De voorgenomen resultaten hierover zijn behaald. Tegelijkertijd vraagt de 

ambitie die uit het programma volgt nog wel inspanningen van derden om doelen te realiseren. 

En tenslotte liggen er kansen om externe veiligheid nadrukkelijker te positioneren bij nieuwe 

ontwikkelingen (hier ligt ook een relatie met de Omgevingswet).

De rapportage bevat de volgende aanbevelingen:

 Werk een uitvoeringsstrategie uit om het komende jaar effectief invulling te geven aan de 

resterende opgaven uit het uitvoeringsprogramma. In deze uitvoeringsstrategie moet in 

ieder geval aandacht zijn voor:

o Het vormgeven van afstemming en eventuele beïnvloeding van de 

omgevingsvisies van prioritaire gemeenten;

o Het doordenken van de consequenties en mogelijkheden van het 

aandachtsgebiedenbeleid (zoals door het rijk wordt ontwikkeld) voor het huidige 

groepsrisicobeleid, om gebruiksruimte optimaal te benutten.

 Werk aan een meer strategische positionering (vroegtijdig inbrengen in 

besluitvormingsprocessen rond de fysieke leefomgeving) van de aanwezige expertise op 

het gebied  van externe veiligheid.

Wij nemen de aanbevelingen uit de rapportage over. Wij zullen in onze gesprekken met de 

Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s en gemeenten nadere afspraken maken over hun rol en 

inzet bij de uitvoering van activiteiten uit het uitvoeringsprogramma. En wij zullen bezien hoe de 

uitvoering van het programma kan worden versterkt door nog meer de relatie te leggen met de 

activiteiten van het landelijke Impulsprogramma Omgevingsveiligheid. Het doel van dit landelijke 

programma is het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van het externe 

veiligheidsbeleid en de regelgeving, anticiperend op de Omgevingswet, door omgevingsdiensten, 

veiligheidsregio’s en bevoegde gezagen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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