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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-636131047 (DOS-2014-

0006557)

Contact

J.C.J. Vermaas

j.vermaas@pzh.nl

Onderwerp

Tussenevaluatie Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid  2015 - 2018

Publiekssamenvatting

Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de tussenevaluatie van het Uitvoeringsprogramma 

Externe Veiligheid 2015 - 2018 en ter informatie aangeboden aan Provinciale Staten, zoals in de 

Statencommissie Verkeer & Milieu is toegezegd.

Uit de tussenevaluatie blijkt dat de provincie op koers ligt wat betreft de invulling van eigen wettelijke 

taken. Tegelijkertijd vraagt de ambitie die uit het programma volgt nog wel inspanningen van onder 

meer gemeenten om doelen te realiseren. En tenslotte liggen er kansen om externe veiligheid 

nadrukkelijker te positioneren bij nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de voorbereiding op de 

Omgevingswet. 

Gedeputeerde Staten nemen de aanbevelingen uit de rapportage over om het komende jaar gericht te 

werken aan de resterende opgaven uit het Uitvoeringsprogramma. Hierbij zal in het bijzonder 

aandacht zijn voor de ontwikkeling van omgevingsvisies bij gemeenten en het in beeld brengen van de 

mogelijkheden van het zogenaamde aandachtsgebiedenbeleid, zoals door het rijk wordt ontwikkeld, 

voor Zuid-Holland. Ook zal aandacht zijn voor het vroegtijdig inbrengen van de expertise op het gebied 

van externe veiligheid bij ontwerp- en besluitvormingsprocessen rondom de fysieke leefomgeving.

Advies

1. Kennis te nemen van de rapportage over de tussenevaluatie van het Uitvoeringsprogramma 

Externe Veiligheid 2015 - 2018.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de tussenevaluatie van het 

Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2015 - 2018 ter kennisname wordt aangeboden.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de uitgevoerde tussenevaluatie van het 

Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2015 - 2018.

Besluit GS

Conform advies vastgesteld

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar J.C.J. Vermaas Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Hamstra, YS digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Janssen, RA

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 6 februari 2018 6 februari 2018
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Bijlagen

- Brief aan PS mbt tussenevaluatie Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2015 - 2018

- Rapportage tussenevaluatie Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2015 - 2018
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1 Toelichting voor het College

Zie de GS brief aan PS.

Financieel en fiscaal kader

De inzet van de Provincie Zuid-Holland voor het Uitvoeringprogramma Externe Veiligheid voor 

2018 is gedekt in het Programma 1, doel 1.6 Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu. 

Juridisch kader

De voorliggende tussenevaluatie betreft de evaluatie van het eind 2014 door GS vastgestelde 

Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2015 - 2018. Daarin staan beschreven de 

voorgenomen activiteiten ter uitvoering van de wettelijke taken en het beleid zoals vastgelegd in 

de milieuwetgeving resp. de Visie Duurzaamheid en Milieu en de Visie Ruimte en Mobiliteit.   

Bij de bespreking van dit Uitvoeringsprogramma begin 2015 is aan de Statencommissie Verkeer 

& Milieu toegezegd om halverwege met een tussenevaluatie te komen. Deze rapportage voorziet 

hierin.

2 Proces

Voor deze tussenevaluatie is opdracht gegeven aan een onafhankelijk bureau (Twijnstra Gudde). 

Twijnstra Gudde heeft onder meer werksessies en interviews gehouden met de verschillende 

externe partners, zoals bijvoorbeeld Havenbedrijf Rotterdam, Veiligheidsregio’s en 

Omgevingsdiensten. De tussenevaluatie is primair gericht op de mate waarin de verschillende 

activiteiten uit het programma zijn gerealiseerd.

Het komende (laatste) jaar van het Uitvoeringsprogramma zal met name ook invulling worden 

gegeven aan de aanbevelingen die Twijnstra Gudde doet (zie brief aan PS). Externe veiligheid 

krijgt ook de nodige aandacht in de ontwikkeling van het provinciale omgevingsbeleid.

3 Communicatiestrategie

In de uitvoering is communicatie voorzien. Met name ook om invulling te geven aan de 

aanbevelingen van Twijnstra Gudde zal een aanpak worden ontwikkeld voor de communicatie 

met Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio’s en gemeenten om de resterende opgaven uit het 

Uitvoeringsprogramma te realiseren.
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