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Woord vooraf.

In het voorjaar van 2007 is het gemeentelijk beleid op het gebied van externe veiligheid

(EV) door ons college en door uw raad vastgesteld. Wij zijn bevoegd gezag voor externe

veiligheid als het gaat om inrichting gebonden taken (vergunningverlening, handhaving).

Uw raad is het bevoegd gezag voor externe veiligheid in ruimtelijke besluiten

(bestemmingsplannen). Het beleid gold voor de jaren 2007 tot en met 2010.

Actualisatie van de in 2007 vastgestelde Beleidsnota “Externe Veiligheid, bewuste veiligheid

op maat” heeft op zich laat wachten. Dit om bij de actualisatie rekening te kunnen houden

met ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving van het Rijk en wijzigingen in

provinciaal beleid. De afgelopen jaren is het EV-beleid daarom voortgezet in de lijn met het

gevoerde beleid over de periode 2007 tot en met 2010.

De Beleidsnota “Externe Veiligheid, bewuste veiligheid op maat” is geactualiseerd met als

resultaat voorliggende Nota extern veiligheidsbeleid 2012 — 2015 “Veiligheid zonder absolute

zekerheid”. (verder de nota). De nota borduurt voort op het EV-beleid zoals dat de afgelopen

jaren is gevoerd. Voorliggende nota is daarom kort en bondig gehouden. Beschrijving van

wet- en regelgeving en normen zijn zoveel mogelijk achterwege gelaten. De nota bevat enkel

specifieke informatie toegesneden op de gemeente Hof van Twente. Kern van het te voeren

beleid is dat wordt voldaan aan de minimale wettelijke eisen en verantwoordelijk gebruik

wordt gemaakt van bevoegdheden om maatwerk te leveren.

Vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad, d.d. 2 oktober 2012

De gemeenteraad van Hof van Twente

de griffier, de voorzitter,
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SAMENVATTING.

In de periode 2007 tot en met 2010 is het risicoprofiel van de gemeente verbeterd doordat

het aantal bedrijven met een relatief groot risicoprofiel is afgenomen of in omvang is beperkt

door vastlegging van de maximale hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen die jaarlijks mag

worden verkocht, gebruikt of verwerkt, in omgevingsvergunningen. Risicovolle bedrijven

(zoals LPG-tankstations) werden jaarlijks gecontroleerd.

Bestemmingsplannen zijn geactualiseerd met inachtneming van eisen die gelden vanuit wet-

en regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Een routering vervoer gevaarlijke

stoffen is vastgesteld. Verderop in de nota wordt uitgebreider stilgestaan bij uitgevoerde

acties in de periode 2007 — 2010.

De nota bevat het te voeren EV-beleid voor de jaren 2012 tot en met 2015 en blijft geldig tot

het moment dat een nieuwe EV-nota is vastgesteld. De nota is aangekondigd in het

milieubeleidsplan 2011 — 2014.

Uitgangspunt in deze nota is dat eventueel door de gemeente zelf uit te voeren acties

plaatsvinden binnen de beschikbare financiële middelen in de programmabegroting, inclusief

subsidies van derden en binnen de beschikbare formatie. Waar mogelijk wordt gebruik

gemaakt van expertise bij collega's van andere overheden via de regionale ontwikkelpool en

te zijner tijd via de Regionale Uitvoering Dienst. Communicatie over externe veiligheid vindt

plaats bij vergunningprocedures en bestemmingsplanwijzigingen en door te verwijzen naar

de provinciale risicokaart. Over het gevoerde beleid wordt verslag gedaan via onder andere

het milieujaarverslag. Aparte verslaglegging vindt jaarlijks plaats richting de Provincie in het

kader van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO) 2011 — 2014.

De evaluatie van de nota vindt plaats in 2015 ter voorbereiding op een actualisatie of

integrale herziening van de nota. Op het moment van relevante ontwikkelingen in wet- en

regelgeving wordt beoordeeld of eerdere aanpassing van de nota noodzakelijk en wenselijk

is.



1. INLEIDING

1.1 Aanleiding

De nota is de uitwerking van een actiepunt in het milieubeleidsplan 2012 — 2015. Met de

actualisatie van de nota wordt ook voldaan aan de eis van de Provincie om in aanmerking

te komen voor subsidie vanuit het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel.

1.2 Doel.

De nota zorgt ervoor dat externe veiligheidsaspecten in te nemen omgevingsbesluiten en

planologische besluiten zorgvuldig en transparant worden afgewogen en meegewogen.

1.3 Reikwijdte

De nota bevat geen beschrijving van wettelijke kaders. De kaders worden als een gegeven

beschouwd en dienen als achtervang in het geval de nota niet voorziet in behandeling van

een EV-vraagstuk. De nota met uitgangspunten geldt niet voor bestaande situaties. Dit zijn

situaties die al aanwezig waren voor het moment van inwerkingtreding van het Besluit

externe veiligheid inrichtingen (Bevi), zijnde 27 oktober 2004.

1.4 Procedure.

De nota is niet voorbereid via een openbare voorbereidingsprocedure. Dit in de zin dat een

ontwerpnota vrij is gegeven voor inspraak. Dit is niet wettelijk verplicht en zou gelet op de

beperkte omvang van de actualisatie, weinig meerwaarde hebben. Tegen de nota kan op

zich geen beroep worden ingesteld. Personen, bedrijven en de gemeente worden door het

vaststellen van de nota niet direct in hun belangen geschaad.

1.5. Beleidsnota Externe Veiligheid “Bewuste Veiligheid op Maat”

In maart 2007 is het gemeentelijk beleid op het gebied van externe veiligheid vastgelegd in

de Beleidsnota Externe Veiligheid “Bewuste veiligheid op Maat” 2007 — 2010. De in 2007

vastgestelde beleidsnota blijft gelden met inachtneming van de bepalingen in voorliggende

beleidsnota externe veiligheid.

1.6 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat over de gemeente en externe veiligheid. Daarin is aangegeven wat is

gedaan op het gebied van externe veiligheid in de afgelopen jaren. Ook is aangegeven wat

de komende jaren gedaan gaat worden. In bijlage 1 is aangegeven hoe verantwoording van

risico's zal plaatsvinden.



2 GEMEENTE EN EXTERNE VEILIGHEID

2.1 Algemeen.

Het gemeentelijk beleid is gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van risico’s die

samenhangen met het produceren, verwerken en opslaan van gevaarlijke stoffen rondom

risicovolle inrichtingen en rondom transportassen (weg, water en spoor) en door

buisleidingen (b.v. LPG). Dit via een goede ruimtelijke ordening en via het verbinden van

voorschriften aan omgevingsvergunningen. Pas daarna komen maatregelen aan de orde in

de overdrachtssfeer of bij de ontvanger (effectmaatregelen). Het gemeentelijk beleid is

gebaseerd op landelijke normen. Als daaraan wordt voldaan worden de veiligheidssituatie en

risico's maatschappelijk acceptabel geacht. Naast aandacht voor risico's worden in overleg

met de hulpverleningsdiensten (0.a. brandweer) ook de mogelijke effecten beschouwd uit

oogpunt van beperking, beheersing en bestrijding van die effecten.

De gemeente accepteert een gedifferentieerd niveau van veiligheid, dat gekoppeld is aan de

in de huidige nota externe veiligheid onderscheiden gebiedstypen met bijbehorende

gebruiksfuncties. Het betreft woongebieden, bedrijventerreinen en het landelijk gebied.

De in de oude nota externe veiligheidsbeleid gemaakte gebiedsindeling met bijbehorende

ambities gelden onverkort.

2.2 Wat is er gedaan sinds 2007.

In de jaren 2007 tot heden zijn er diverse ontwikkelingen geweest met betrekking tot Bevi-

inrichtingen. Hieronder wordt dit kernachtig beschreven:

1. Postma Snelvries aan de Breukersweg 6 te Goor is sinds 2008 ten gevolge van

wijziging van het Bevi (verhoging drempel) geen Bevi-inrichting meer.

2. Servicestation Hoek aan de Entersestraat 10 te Goor is sinds september 2011 geen

Bevi-inrichting meer omdat de maximale hoeveelheid te verkopen LPG is beperkt en

in de milieuvergunning is opgenomen;

3. Ting Markelo aan de Rijssenseweg 15 te Markelo is sinds augustus 2008 geen Bevi-

inrichting meer omdat de maximale hoeveelheid te verkopen LPG is beperkt en in de

milieuvergunning is opgenomen.

4. Tinq Bentelo aan de Bentelosestraat 56b te Bentelo is sinds mei 2009 gestopt met de

verkoop van LPG.

5. Bouwmeester autoherstel aan de Wilsonweg 35 te Diepenheim is sinds november

2011 geen Bevi-inrichting meer om de maximale hoeveelheid te verkopen LPG is

beperkt en in de milieuvergunning is opgenomen.

6. For Farmers aan de Sluisstraat 24 te Delden (opslag mierenzuur) is sinds 2008 geen

Bevi-inrichting meer.

7. Triferto aan de Haven 4 te Goor (opslag kunstmeststoffen) is sinds 2008 geen Bevi-

inrichting meer.

8. AZC Markelo aan de Herikerweg 31 te Markelo is sinds februari 2010 geen Bevi-

inrichting meer door plaatsing kleinere propaantank. Sluiting van het AZC wordt dit

najaar verwacht.

Naast controle van de Bevi-inrichtingen zijn de volgende acties uitgevoerd:

1. Aanwezige verkooppunten van vuurwerk zijn jaarlijks gecontroleerd;

2. Een routering vervoer gevaarlijke stoffen is vastgesteld;

3. Kleine propaantanks, voorheen vaak aanwezig op recreatieterreinen ter verwarming

van bijvoorbeeld caravans zijn gecontroleerd op appendages (aansluitingen en

leidingen);

4. Een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) is uitgevoerd betreffende de propaantank op

Camping Hessenheem aan de Potdijk te Markelo om te kijken of er risico's waren

betreffende het plaatsgebonden risico en / of het groepsrisico. Dit bleek niet het

geval;

5. Een onderzoek naar de risicosituatie betreffende het bedrijf Elementis te Delden heeft

plaatsgevonden in het kader van een bestemmingsplanwijziging. Uit dat onderzoek

bleek dat het bedrijf voldoet aan de externe veiligheidsnormen;



6. De provinciale risicokaart wordt bijgehouden door wijzigingen in het Registratiebesluit

Risico Gevaarlijke Stoffen (RRGS) aan de provincie door te geven en te verwerken

op de provinciale risicokaart.

Met betrekking tot al deze bedrijven is er geen sprake van saneringssituaties uit oogpunt van

externe veiligheid.

Externe veiligheid speelt ook bij het zogenaamde vervoer van gevaarlijke stoffen over weg,

water, spoor (samen transportassen) en door buisleidingen. Voor Hof van Twente gaat het

wat betreft de transportassen om de A1/A35, het Twentekanaal met zijtak en mogellijk de

Twentekanaallijn (spoorlijn Zutphen — Oldenzaal). Bij buisleidingen gaat het om buisleidingen

van Defensie die onderdeel uitmaken van een groot leidingenwerk in NAVO-verband en

bedoeld zijn voor 0.a. transport van kerosine naar militaire vliegvelden. Bij buisleidingen gaat

het tevens om hogedruk aardgasleidingen. Op basis van uitgevoerd onderzoek blijkt dat er in

de gemeente Hof van Twente op dit moment geen saneringssituaties/knelpunten bestaan

met betrekking tot het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

2.3 Wat wordt gedaan in 2012 tot en met 2015.

De gemeente Hof van Twente kent op dit moment de volgende Bevi-inrichtingen:

1. Agrowin, Haven 2 te Goor en betreft de opslag van bestrijdingsmiddelen;

2. Pingo, Breukersweg 10 te Goor en betreft de opslag van ammoniak;

3. Bungalowpark Hessenheem, Potdijk 8 te Markelo en betreft de opslag van propaan;

4. Elementis te Delden is daarnaast een bedrijf dat valt onder het Besluit risico zware

ongevallen waarvoor de provincie het bevoegd gezag is.

De komende jaren worden de Bevil-inrichtingen jaarlijks gecontroleerd.

Andere bedrijven, waar opslag plaatsvindt van stoffen die volgens de huidige wet- en

regelgeving een zeer beperkt veiligheidsrisico hebben, zullen periodiek worden

gecontroleerd. De frequentie daarvan is nu nog niet bekend. Concretisering vindt plaats in de

programmering van regionale handhaving via de Regionale Uitvoeringsdiensten. In Hof van

Twente gaat het om propaantanks, aardgasontvangstations, de opslag van

(kunstmest)stoffen, inrichtingen waar LPG wordt opgeslagen ten behoeve van heftrucks en

de gasflessenopslagen en vuurwerkverkooppunten.

In de periode 2012 tot en met 2015 zullen bestemmingsplanprocedures plaatsvinden.

Ruimtelijke plannen zullen worden getoetst aan de geldende wet- en regelgeving op het

gebied van externe veiligheid.

Communicatie over externe veiligheid zal de komende jaren worden voortgezet via

publicaties in het Hofweekblad, bij procedures zoals omgevingsvergunningen en door het

verwijzen naar de provinciale risicokaart.

De voortgang van het gevoerde beleid vindt plaats via de 1° en 2° Berap, via het

milieujaarverslag en hetjaarverslag handhaving. Aparte verslaglegging vindt jaarlijks plaats

richting de Provincie in het kader van het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel

(MEVO) 2011 — 2014.

De evaluatie van de nota vindt plaats in 2015 ter voorbereiding op de al dan niet benodigde

actualisatie of integrale herziening van de nota. Op het moment van relevante ontwikkelingen

in wet- en regelgeving wordt beoordeeld of eerdere aanpassing van de nota noodzakelijk en

wenselijk is.



2.4 Wat gaat het kosten.

Uitgangspunt in deze nota is dat eventueel door de gemeente zelf uit te voeren acties

worden gedaan met de beschikbare financiële middelen in de programmabegroting, inclusief

subsidies van derden en binnen de beschikbare formatie. Waar mogelijk wordt gebruik

gemaakt van expertise bij collega's van andere overheden via de regionale ontwikkelpool en

te zijner tijd via de Regionale Uitvoering Dienst.

2.5 Wie is verantwoordelijk.

Externe veiligheid is een milieuthema waarbij diverse afdelingen, het college en de raad zijn

betrokken. Het college als collectief is en blijft eindverantwoordelijk voor externe veiligheid in

relatie tot omgevingsvergunningen. De gemeenteraad is eindverantwoordelijk voor externe

veiligheid in ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen). In onderstaand schema is de

taakverdeling kernachtig weergegeven:

e De gemeenteraad: externe veiligheid in relatie tot ruimtelijke besluiten

(bestemmingsplan);

e Het college van burgemeester en wethouders: externe veiligheid in besluiten op

grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunningen);

e De Afdeling vergunningverlening en handhaving: de toepassing van externe

veiligheid bij inrichtingen (vergunningverlening en handhaving) en het verlenen van

ontheffingen vervoer gevaarlijke stoffen;

e De afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling: toepassing van externe

veiligheid in ruimtelijke besluiten;

e De afdeling Openbare Werken: eerste aanspreekpunt voor externe veiligheid in

relatie tot verkeer en vervoer,;

e De afdeling Algemene Zaken: eerste aanspreekpunt voor integrale veiligheid (externe

veiligheid maakt daar onderdeel van uit) en veiligheidsvraagstukken vanuit de

veiligheidsregio.

e De Brandweer: verantwoordelijk voor advisering over externe veiligheid voor wat

betreft zelfredzaamheid, bereikbaarheid en aanwezigheid van voldoende bluswater.

Colofon

Bestuurlijk verantwoordel

College van burgemeester en wethouders en de Gemeenteraad

 

Coördinatie en eindredactie:

Afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Betrokken afdelingen:

Algemene Zaken, Openbare Werken, Vergunningverlening en handhaving, Ruimtelijke en

economische ontwikkeling.

Externe betrokkenen:

Provincie Overijssel en de Regionale Brandweer Twente.

Titel

Deze nota is bekend als de “Nota externe veiligheidsbeleid Hof van Twente, 2012 - 2015”.

Niets uit deze nota mag worden gebruikt zonder toestemming van de gemeente Hof van

Twente. De nota is te raadplegen via de website www.hofvantwente.nl. Een gedrukt

exemplaar kan worden opgevraagd bij de gemeente Hof van Twente.



Bijlage 1. Verantwoording van risico’s

Plaatsgebonden risico:

Het plaatsgebonden risico (PR10%) is een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een

richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Overschrijding van de grenswaarde is wettelijk

niet toegestaan. Hof van Twente acht overschrijding van de richtwaarde in beginsel

ongewenst en staat overschrijding alleen toe indien er zwaarwegende redenen aanwezig zijn

en uit een verantwoording blijkt dat de aard en omvang van risico's beheersbaar zijn

In gevallen waarin niet voldaan kan worden aan de richtwaarde dient hiervoor

verantwoording te worden afgelegd.

De verantwoording van overschrijding van de richtwaarde dient te voldoen aan de volgende

cumulatieve voorwaarden:

e  Actieve communicatie met de eigenaar/ gebruiker van het beperkt kwetsbare object over

de overschrijding van de richtwaarde;

«  Motivatie van de overschrijding met daarin aandacht voor:

- _ technische (on)mogelijkheden voor verdere vermindering van het plaatsgebonden

risico (bron- en effectmaatregelen);

- _ kosten van de mogelijkheden, afgezet tegen de vermindering van het

plaatsgebonden risico;

- _ (on)mogelijkheden van alternatieve ontwikkelingen, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld

gemotiveerd dient te worden waarom een bedrijfsvestiging niet op een andere

locatie mogellijk is, of waarom de uitbreiding van een risicovolle activiteit niet op

andere wijze mogelijk is.

 

 

Met de verantwoordingsplicht wordt recht gedaan aan de ruimtelijke afwegingsbevoegdheid

van gemeenten. Het gebruik van deze beleidsruimte is wel gebonden aan voorwaarden, die

vermeld zijn in artikel 12 (omgevingsvergunningverlening bedrijven) en artikel 13 (ruimtelijke

besluiten/omgevingsvergunning) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevíi).

De gemeente acht overschrijding van de oriënterende waarde van het groepsrisico in

beginsel onwenselijk en maatschappelijk niet zonder meer acceptabel. Slechts na

zorgvuldige afweging van sociale, economische en ecologische aspecten wordt

overschrijding toegestaan.

Voor de gehele gemeente geldt dat een toename van het groepsrisico door een structurele

toename van het aantal personen in het invloedgebied (bijvoorbeeld door ruimtelijke

ontwikkelingen) is toegestaan, voor zover de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid door of

namens het College van burgemeester en wethouders als voldoende zijn beoordeeld.

1. Indien uit de berekening blijkt dat de hoogte van het groepsrisico minder bedraagt of

gelijk is aan 10% van de oriënterende waarde (OW) dan geldt een beknopte

verantwoording. In dit geval kan het besluit tot verantwoording van het groepsrisico

worden genomen door een daartoe, voor de gehele vergunningprocedure, door het

College van burgemeester en wethouders schriftelijk gemandateerde medewerker.

Bij de beperkte verantwoording moet het GR worden berekend en advies bij de

brandweer (zelfredzaamheid en rampenbestrijding) worden ingewonnen.

2. Bij de uitgebreide procedure is een volledige verantwoording nodig met berekening van

het GR, eventuele alternatieven, nut en noodzaak en het advies van de brandweer.

Bij de uitgebreide procedure wordt het besluit genomen door het College van

burgemeester en wethouders of voor zover van toepassing door de raad.



Effectbenadering

Risicobronnen die voldoen aan de grens/richtwaarden voor het plaatsgebonden risico en

onder de oriënterende waarde van het groepsrisico blijven, kunnen bij een calamiteit wel

schadelijke en (sub)letale(dodelijke) effecten voor de mens veroorzaken. In dergelijke

gevallen dienen de te verwachten effecten ook in de beoordeling te worden meegenomen.

Vanuit het oogpunt van pro-actie en preventie dient te worden gekeken naar de

mogelijkheden voor beperking, beheersing en bestrijding van effecten.

In nieuwe, bij bestaande en in overgangssituaties wordt bij het vaststellen van

bestemmingplannen, het verlenen van vrijstellingen en vergunningen en bij het

houden van toezicht specifiek aandacht gegeven aan:

1. de exacte locatie van risicobronnen in relatie tot de ruimtelijke ordening in de

omgeving (bestaande en geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten);

2. de mogelijkheden voor inzet van hulpdiensten (gemeentelijke brandweer,

geneeskundige dienst en politie);

3. de mogelijkheden voor het treffen van aanvullende maatregelen en het verhogen van

de zelfredzaamheid;

4. mogelijke aanvullende maatregelen welke op basis van de voortgang van de stand

der techniek kunnen worden opgelegd in de vergunning.
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