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Onderwerp

Vaststelling ontwerpbesluit tot herziening van de veiligheidscontour Eemhaven en Distripark 

Albrandswaard ter hoogte van de locatie Abel Tasmanstraat 41 te Albrandswaard.

. 

Advies

1. Vast te stellen het ontwerpbesluit tot herziening van de veiligheidscontour Eemhaven en 

Distripark Albrandswaard ter hoogte van de locatie Abel Tasmanstraat 41 te 

Albrandswaard, waarin de beleidsmatige grens wordt gelegd tot waar de grenswaarde 

van het plaatsgebonden risico 10-6/jaar van inrichtingen vallend onder het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen mag reiken.

2. Het ontwerpbesluit vrij te geven voor inspraak conform de procedure van afdeling 3.4 

van de Algemene wet bestuursrecht.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel vaststelling ontwerpbesluit tot 

herziening van de veiligheidscontour Eemhaven en Distripark Albrandswaard ter hoogte 

van de locatie Abel Tasmanstraat 41 te Albrandswaard.

Besluit GS
Conform advies vastgesteld

Bijlagen
 Ontwerpbesluit tot herziening van de veiligheidscontour Eemhaven en Distripark 

Albrandswaard ter hoogte van locatie Abel Tasmanstraat 41 te Albrandswaard.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
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1 Toelichting voor het College

Inleiding 

Op 11 oktober 2016 hebben Gedeputeerde Staten de veiligheidscontour Eemhaven en Distripark 

Albrandswaard vastgesteld (PZH-2016-551612483). Een veiligheidscontour is een ruimtelijk 

instrument waarmee gebieden kunnen worden begrensd die geschikt zijn om bedrijven met 

externe veiligheidsrisico’s te clusteren. Dit maakt vergunningverlening voor bedrijven binnen het 

gebied eenvoudiger en er is sprake van een heldere grens tot waar risicocontouren kunnen 

reiken. Het Rotterdams havengebied heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot een gebied dat 

geschikt is om clustering van risicovolle bedrijven verder vorm te geven. De genoemde clustering 

is onderdeel van het uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2015 -2018. 

Met het vaststellen van een veiligheidscontour geeft Gedeputeerde Staten invulling aan het 

beleidsdoel ‘Clusteren van risicovolle activiteiten’, één van de pijlers van het provinciaal externe 

veiligheidsbeleid. Dit beleid is vertaald in het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2015-

2018.

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Het juridisch kader voor risicovolle inrichtingen is vastgelegd in het Bevi. Artikel 14 van het Bevi 

voorziet uw college in de mogelijkheid om als bevoegd gezag voor de Wabo (Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht) voor deze inrichtingen de ligging van een veiligheidscontour vast te 

stellen. Samen met het bestemmingsplan vormt de veiligheidscontour het juridisch- en ruimtelijk 

instrumentarium om de clustering van bedrijven met externe veiligheidsrisico’s vorm te kunnen 

geven. Bij vergunningverlening aan bedrijven die onder het Bevi vallen wordt binnen een 

veiligheidscontour niet meer getoetst aan de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico, maar 

aan de veiligheidscontour zelf. 

Waarom de wijziging?

Met het nu voorliggende voorstel wordt de veiligheidscontour Eemhaven-Distripark 

Albrandswaard ter hoogte van de locatie Abel Tasmanstraat 41 gewijzigd. Bij de vaststelling in

2016 is het daar gevestigde bedrijf Ziegler Nederland BV (verder Ziegler) buiten de 

veiligheidscontour gehouden. Dit was noodzakelijk, omdat de externe veiligheidssituatie van het 

bedrijf vanwege een saneringssituatie niet voldeed aan de wettelijke eisen om een 

veiligheidscontour daar te kunnen vaststellen. In het besluit van 11 oktober 2016 is de intentie 

uitgesproken om dit zuidwestelijke deel van het Distripark Albrandswaard op te nemen in de 

veiligheidscontour wanneer de saneringssituatie opgelost zou zijn. Met de ambtshalve wijziging 

van de vergunning van Ziegler, kenmerk: 99994760_9999214437 van 23 januari 2017, is de 

saneringssituatie opgelost. Met het voorliggende besluit wordt invulling gegeven aan deze intentie

en kan het bedrijf Ziegler opgenomen worden binnen de veiligheidscontour. 

Bestemmingsplan Albrandswaard Noord

Volgens artikel 14 Bevi moet de contour in overeenstemming met het bevoegd gezag ruimtelijke 

ordening worden genomen. De herziening is alleen van toepassing op de gemeente 

Albrandswaard. Het vigerend bestemmingsplan maakt de vestiging van kwetsbare en beperkt 

kwetsbare bestemmingen, bijvoorbeeld woningen, niet mogelijk. Hiermee is voldaan aan de 
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voorwaarden van het Bevi voor de vaststelling van de veiligheidscontour. Bij de vaststelling 

van de veiligheidscontour in 2016 heeft de raad al ingestemd met een wijziging van de 

contour waarbij ook het zuidwestelijke deel van het Distripark binnen de veiligheidscontour 

komt te liggen. Voor de gemeente Rotterdam wijzigt er niets en is instemming van de raad 

nu dus niet vereist.

Relatie met de beleidsterreinen economie, en ruimtelijke ordening

In de door Provinciale Staten vastgestelde Economische Visie is opgenomen dat de focus van de 

provincie ligt bij de uitvoering van de Economische Agenda Zuidvleugel. Dat betekent versterking 

van de economische pijlers (waaronder de Rotterdamse haven) door het wegnemen van 

belemmeringen, het stimuleren van kansrijke initiatieven, maar ook door het bieden van 

voldoende ruimte voor economische groei. Het vaststellen van een veiligheidscontour draagt 

hieraan bij. Ook de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM, 2014) stelt dat juist bedrijven in de hogere 

milieucategorieën (HMC), waaronder activiteiten met gevaarlijke stoffen, een belangrijke schakel 

vormen in de economische structuur van de provincie Zuid-Holland. Met een veiligheidscontour 

ontstaat duidelijkheid over de milieuruimte voor bedrijven met gevaarlijke stoffen in de haven en 

anderzijds de stedelijke bebouwing in de omliggende gemeenten. 

Financieel en fiscaal kader

Aan de vaststelling van dit besluit zijn geen financiële consequenties verbonden. De 

totstandkoming van veiligheidscontouren evenals eventuele beheerkosten ervan zijn opgenomen 

in de begroting 2018 onder taak 1.6.2 ‘Uitvoeren van maatregelen voor beheersbaar houden, 

saneren en voorkomen van externe veiligheidsknelpunten’. Deze taak is onderdeel van doel 1-6 

‘Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu’. 

Juridisch kader

Dit besluit wordt genomen op basis van artikel 14 Bevi. Gedeputeerde Staten van de provincie 

Zuid-Holland, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam en de gemeente 

Albrandswaard zijn gezamenlijk bevoegd gezag voor de Wabo en stellen alle drie de 

veiligheidscontour met dezelfde ligging vast. Voor de duidelijkheid is ervoor gekozen om 

gezamenlijk één besluit te ondertekenen. 

Tijdens de ter inzage periode van 6 weken kunnen er zienswijzen ingediend worden. 

2 Proces

In het provinciaal blad wordt aangegeven waar en wanneer het ontwerpbesluit ter inzage wordt 

gelegd. Het ontwerpbesluit zal op het Provinciehuis en bij de gemeente Albrandswaard 

gedurende een periode van zes weken ter inzage worden gelegd. Het ontwerpbesluit is ook 

digitaal in te zien via www.overheid.nl. 

De definitieve vaststelling door Gedeputeerde Staten geschiedt zo spoedig mogelijk na de 

periode van terinzagelegging. 

3 Communicatiestrategie

Naast de besluitvormende partijen zijn het Havenbedrijf Rotterdam en de DCMR Milieudienst

Rijnmond, op de hoogte gesteld van dit besluit.
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