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Deelnemers Platform aan de slag met aandachtsgebieden
Merle de Lange en Simone van Dijk
Platform aan de slag met aandachtsgebieden
Agenda Platform aan de slag met aandachtsgebieden
20 decmeber 2018

Verslag kennistafel aandachtsgebieden Omgevingsveiligheid 12 december 2018
Onderwerp
Opening
Toelichting doel

Samenvatting
Simone van Dijk opent de bijeenkomst
Marlouce Biemans licht het doel van de nieuwe kennistafel, alias het platform
aan de slag met aandachtsgebieden, toe: opdoen van praktijkervaring met
het omgevingsveiligheidsbeleid en zo witte vlekken en aandachtspunten i.r.t.
de Omgevingswet signaleren.

Kennismakingsrondje

Deelnemers stellen zich voor. Het betreft een mooie mix van personen en
organisaties met diverse achtergronden.
Te gast is Jurgen Krabbenborg, stedenbouwkundige van de gemeente
Amsterdam.
Deelnemers verwachten van het platform en komen brengen:
 RO-kennis
 Praktische ervaringen in havengebied
 Helderheid vanuit Prorail
 Ervaring met oplossen veiligheidsproblematiek in zwaar belaste
omgeving
 Ervaring milieuthema’s in de breedte
 Sneeuwbaleffect van uitwisseling kennis en ervaringen
 Uniformiteit qua aanpak van transportroutes (Basisnet en
buisleidingen) door gemeenten
 Wat is er nog nodig in het Handboek omgevingsveiligheid, hoe pak je
dit aan in de praktijk?
 Goede voorbeelden (best practices)
 Verbinding met andere thema’s, zoals geluid en gezondheid
 Inzicht in praktische toepassing van het nieuwe beleid
 Leggen van relatie met de ‘staalkaarten’
 Integrale aanpak
 Invulling van het begrip gelijkwaardigheid
 Casus Feijenoord
 Casus Lelystad
 Inzicht in worst practices om te leren van fouten
 Hulp bij beeldvorming op kaart voor burgers en bestuurders
 Delen van wat er leeft
 Relatie met omgevingsvisie, communicatie
 Rol van perceptie
 Hoe praktisch om te gaan met aandachtsgebieden
 Hoe meenemen van kansen in afwegingen
 Invulling voorschriftengebieden

Uitwisseling verwachtingen, wat kom
je halen en wat kom je brengen

Onderwerp

Casus Sloterdijk

Samenvatting
 Hoe omgaan met een risicogebied
 Hoe omgaan met bouwen in een complexe stad
 Status platform
 Vertrouwelijkheid
 Hoe aandachtsgebieden implementeren in omgevingsplan
 Netwerk
Jurgen Krabbenborg, stedenbouwkundige van de gemeente Amsterdam
presenteert de Casus Sloterdijk-Centrum (zie bijlage). Amsterdam heeft een
enorme woningbouwopgave in de periode van nu tot 2030. Nieuwbouw in
Sloterdijk speelt hierin een cruciale rol. De plannen voor dit gebied bestaan
uit een aantal deelgebieden. Eén ervan is Sloterdijk-Centrum. Het gebied
transformeert van kantoren naar een gemengd gebied met daarin woningen,
verzorgingscentra, scholen, e.d.
In en aan de randen van het gebied bevinden zich transportroutes voor
gevaarlijke stoffen (weg, spoor, buisleiding). Vooruitlopend op de
Omgevingswet wordt een visie op het gebied gemaakt waarin integraal naar
de thematiek in het gebied wordt gekeken. Wat betreft externe veiligheid
wordt in het kader van de verantwoording van het groepsrisico al gewerkt met
aandachtsgebieden.
Het gebied en de opgaven zijn complex (zie voor een nadere toelichting
hierop de presentatie). Ten aanzien van externe veiligheid zijn er diverse
vragen die nader uitgewerkt kunnen en moeten worden. Deelnemers zijn het
erover eens dat het zinvol is om de volgende bijeenkomst in groepen aan de
slag te gaan met het verder uitdiepen van verschillende
deelvragen/aandachtspunten, zoals:
 Bepaal welk handelingsperspectief het bestuur wil bieden aan
toekomstige gebruikers
 Denk aan belevingsaspecten
 Dichtheden afstemmen op de risicobron
 Aandacht voor (zeer) kwetsbare doelgroepen
 Gebruik scenario-denken (economisch, verkeerskundig,
veiligheidstechnisch)
 Betrek de GGD in een vroegtijdig stadiumzet een brede projectgroep
op met daarin publieke en private partijen + burgers
 Stel de vraag hoe om te gaan met explosiescenario
 Is hier sprake van een goed woon-leefklimaat
 Korte termijn: bepaal voorschriften op plan-blokniveau
 Lange termijn: gebiedsgerichte bestuurlijke afweging maken en het
transport van gevaarlijke stoffen beperken
 Zou je met de wetenschap van nu niet een andere stedenbouwkundig
ontwerp moeten kiezen (m.a.w. niet de grootste dichtheden bovenop
station Sloterdijk)
 Start herijking van infra op macroniveau
 Deel ervaringen Amsterdam met andere gemeenten
 Werk 1 blok im detail uit (MER/VER) en verwerk de resultaten hiervan
in visies en plannen + maak consequenties inzichtelijk bij bestuur
 Maak bestuurders ervan bewust dat ze kiezen voor een ‘onveilige
situatie’
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Onderwerp
Evaluatie en
bijeenkomsten

agenda

volgende

Samenvatting
 Breng bouwkundige maatregelen t.b.v. leefbaarheid in kaart
De bijeenkomst wordt door deelnemers als zeer nuttig ervaren. Er is behoefte
aan verdere uitdieping van de casus in een vervolgbijeenkomst.
Onderwerpen voor 2019:
 Communicatie
 Casussen:
o
Lelystad
o
Evenemententerrein Brandweer AA
o
Prorail
o
Gasunie
o
Feijenoord
 Uniformiteit
 Praktijk van MOV (best en worst practices)
 Verbinding met andere thema’s, zoals geluid en gezondheid
 Met welke bouwkundige maatregelen zijn wij binnen ECHT veilig in
welke situaties/bij welke scenario’s
 Kans versus effecten
 Op macro-niveau kijken: toekomstvisie + 50 jaar
 Hoe houd je regie?
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Deelnemerslijst
Naam

Organisatie

Aanwezig

Ferry El Aaidi

Brandweer NL

X

Martijn Janson

Brandweer NL

X

Ellen Schouw

DCMR

X

Jan Ribberink

Gasunie

X

Eelco Hoff

Gemeente Dordrecht

X

Ronald Kooman

Gemeente Dordrecht

X

Wijnand Stinissen

Gemeente Lelystad

X

Edwin Pirson

Gemeente Sittard -Geleen

X

Cindy Gielkens

GGDZL

Lars de Vrij

Havenbedrijf Amsterdam

X

Jurgen Krabbenborg

Gemeente Amsterdam

X

Colinda Land

Havenbedrijf Rotterdam

X

Margreet Spoelstra

IFV

X

Paul Scheele

LEC netwerk OV

X

Aniek Ahlers

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Marit Hooijboer

Liesbeth Hennink-Spoelma

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

X

Yvette Moulijn

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

X

Martijn van der Wielen

Omgevingsdienst West Brabant

X

Peter Robbe

Prorail

X

Alex de Roos

Provincie Zuid-Holland

X

Marlouce Biemans

Provincie Zuid-Holland / Relevant

X

Verona Visser

Rijkswaterstaat

Arjan Boxman

RIVM

X

Carin Romers
Denise Bakker

Sitech

Linda van de Ven

VRBZO

Jantien Noorda

GGD Groningen

Ellen Peeters

GGD Utrecht

Rona Helder

VNG

X

PM

Bedrijfsleven

PM

Vervoerders

Simone van Dijk

Royal HaskoningDHV

X

Merle de Lange

Royal HaskoningDHV

X
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