
Bijlage 1 Wettelijke taakuitvoering op gebied van externe veiligheid 

 

1. Externe veiligheid in het kader van Ruimtelijke ordening 

Advisering op het gebied van ruimtelijke ordening vindt plaats ten aanzien van de in de Wet 

ruimtelijke ordening genoemde ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen, visies en 

inpassingsplannen.  

De Veiligheidsregio heeft hier ten aanzien van externe veiligheid een aantal specifiek 

benoemde adviestaken in het kader van plaatsgebonden risico, groepsrisico en andere 

aspecten in het kader van externe veiligheid en de basis brandweerzorg. Een en ander is 

onder andere geborgd in wetgeving zoals het Bevi, Bevt en het Bevb1.  

 

2. Externe veiligheid in het kader van Inrichtingen, waaronder BRZO 

Advisering op het gebied van inrichtingen en omgevingsvergunningen vindt plaats in het kader 

van onder andere het activiteitenbesluit, het Bevi en het BRZO.  

Het gaat hierbij om veiligheidsaspecten die aan de kant van de inrichting geborgd kunnen 

worden en die volgen uit bijvoorbeeld PGS reeksen2.  

De Veiligheidsregio adviseert over het beperken en voorkomen van risico’s als het gaat om 

het gebruik van gevaarlijke stoffen en de daarvoor op te nemen voorschriften in 

omgevingsvergunningen.  

 

3. Wet Veiligheidsregio’s  

Op basis van artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s adviseert de Veiligheidsregio het 

bevoegd gezag ten aanzien van branden, rampen en crises. Daarnaast adviseert de 

Veiligheidsregio over het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. Het beperken van 

brandgevaar en het beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt.  

 

 

 

FUMO 

Bij het vaststellen van ruimtelijke plannen of om omgevingsvergunningen– in relatie tot externe 

veiligheid - bestaat voor het bevoegd gezag de wettelijke verantwoordingsplicht. De 

verantwoordingsplicht is van toepassing voor ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen 

binnen/met een invloedsgebied in de gevallen dat het Besluit externe veiligheid (hierna: Bevi) of het 

Besluit externe veiligheid buisleidingen (hierna: Bevb) of het Besluit externe veiligheid transportroutes 

(hierna: Bevt) dat voorschrijft.  

 

In artikel 12 en 13, lid 1 van het Bevi, artikel 12, lid 1 van het Bevb en artikel 8 van het Bevt staat dat 

als het bevoegd gezag een besluit vaststelt, in de motivering van het desbetreffende besluit onder 

andere het volgende wordt vermeld: 

a. de aanwezige dichtheid van personen in het invloedsgebied van de desbetreffende 

inrichting; 

b. het berekende groepsrisico van de inrichting waarop dat besluit betrekking heeft; 

Dit is een rol die de FUMO op zich neemt. 

 

Door de FUMO wordt de IOV subsidie besteed aan de taak ruimtelijke ordening. 

 
1 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit externe veiligheid transport (Bevt) en het Besluit 
externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 
2 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS).  


