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De visie Externe Veiligheid Tynaarlo met bijbehorende
uitvoeringsprogramma vaststellen.

Bijlagen:
- Raadsbesluit (bijgevoegd)
- Visie Externe Veiligheid Tynaarlo (bijgevoegd)
- Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Tynaarlo (bijgevoegd)

TOELICHTING
Inleiding
Na ondermeer de vuurwerkramp in Enschede heeft de overheid een aantal regelingen ontworpen, met
als doel het voorkomen van onveilige situaties. Een daarvan is het Besluit externe veiligheid Inrichtingen
(BEVI). Dit besluit bevat een regeling gericht op het verantwoord inpassen van bedrijven met gevaarlijke
stoffen (“BEVI-bedrijven”) in haar fysieke omgeving.
Binnen een aantal kaders van het Besluit Externe Veiligheid is de gemeente vrij om eigen ambities te
formuleren. Met deze visie wordt invulling gegeven aan die ruimte, maakt het helder aan welke risico’s de
burgers worden blootgesteld en geeft ook het ambitieniveau aan hoe veilig de gemeente moet zijn. In het
uitvoeringsprogramma is uiteengezet welke stappen worden uitgevoerd om het ambitieniveau te
bereiken.
Omdat veilig wonen een belangrijk uitgangspunt in de gemeente is, zijn nieuwe risicovolle inrichtingen
niet toegestaan en de normen ten aanzien van bebouwing bij bestaande risicovolle inrichtingen strakker
gesteld waardoor risico's zoveel mogelijk zullen worden beperkt.
Door het ambitieniveau vast te leggen en uit te werken worden in de toekomst ongewenste knelpunten
voorkomen en worden gewenste ontwikkelingen niet belemmerd.
Deze visie gaat enkel in op de risicovolle bedrijven. Het toelaten van andere bedrijven is reeds
vastgelegd in de structuurvisie en bestemmingsplannen en wordt hierdoor niet belemmerd.
Op 4 maart heeft het college ingestemd met de concept visie Externe Veiligheid. Daarna heeft het stuk
met bijbehorend uitvoeringsprogramma conform afdeling 3.4 van de Awb zes weken ter inzage gelegen.
Deze termijn is op 16 mei verstreken. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Vervolgprocedure
Na vaststelling in uw raad zal de visie ter kennisgeving aan de omliggende buurgemeenten worden
gezonden. Tevens zal de visie in het kader van het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010
aan de provincie Drenthe worden gezonden.
Financiële consequenties
De uitwerking van de visie zal worden meegenomen in de uitvoering en onderdeel uit gaan maken van de
normale werkprocessen. Dit zal in eerste instantie wat extra aandacht (tijd) vergen maar geen
noemenswaardige meerkosten met zich mee brengen.
Indien ontwikkelingen of veranderingen er toe mogen leiden dat bij de uitwerking wel kosten gemaakt
moeten worden, zullen deze voorzien van een voorstel worden voorgelegd aan uw raad.

Adviezen
Geen
Gevraagd besluit
De visie Externe Veiligheid Tynaarlo met bijbehorende uitvoeringsprogramma vaststellen.
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