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Versterking Omgevingsveiligheid 2021-2024
Cluster Ontwikkelbudget / nieuwe prioriteiten
Inleiding
In aansluiting op de NOVI en de Milieuvisie geldt het principe dat iedere burger recht heeft op een
veilige leefomgeving en waar daarnaast het streven is de omgevingsveiligheid verder te verbeteren.
Het continu kunnen verbeteren van omgevingsveiligheid is gebaat bij armslag in de vorm van een
ontwikkelbudget voor nieuwe (omgevingsveiligheid)prioriteiten. De eerste signalen over een mogelijk
aanstaande energietransitie die ook raakt aan het omgevingsveiligheidsdomein waren een aantal
jaren geleden zichtbaar. De uitvoeringsvraagstukken gerelateerd aan accu’s en de toename van
gebruik en transport waterstof volgde kort daarop. Het is van belang om toekomstgericht om te
kunnen gaan met het omgevingsveiligheidsdomein in een veranderende omgeving.
Ook naar de toekomst toe wordt vroegtijdige signalering van ontwikkelingen (maatschappelijk en
technisch) die raken aan het omgevingsveiligheidsdomein voor alle overheden van belang gevonden.
Waarbij er daarnaast ook ruimte is om, gerelateerd aan die ontwikkelingen concreet steun te verlenen
aan initiatieven en aan onderzoeken in de pioniersfase en die passen in het streven naar een veilige
leefomgeving die ook als zodanig wordt ervaren. Dat is allemaal “nieuw” en de aanpak zal daarom
werkenderweg geconcretiseerd worden.
Ambitie
Ambitie is om in de periode 2021-2024 als gezamenlijke stakeholders te komen tot een aanpak
waarbij proactief omgegaan wordt met omgevingsveiligheid. Op die wijze wordt bijgedragen aan een
effectieve en efficiënte voorbereiding van de overheden op komende ontwikkelingen die raken aan
omgevingsveiligheid. Ze zijn zo beter toegerust op hun rol en taak in een veranderende omgeving.
Het streven naar verbetering van de omgevingsveiligheid zoals ook in de Milieuvisie verwoord is ook
een ontwikkeling die aansluit bij het proactief omgaan met omgevingsveiligheid.
Vanuit de betrokken stakeholders bestaat behoefte aan het organiseren van samenspel en
samenhang tussen een aantal functies/elementen die raken aan het proactief omgaan met
omgevingsveiligheid. De volgende stappen/functies worden onderkend.
•
•
•

signalering (stap/functie 1)
ontwikkeling (stap/functie 2)
uitvoering (stap/functie 3)

Signalering
Het gaat dan met name om de signalering tendensen die van belang worden geacht voor
omgevingsveiligheid en die van belang zijn voor de overheden vanwege hun rol en taak op het gebied
van omgevingsveiligheid. Er wordt (kennis)inbreng voorzien vanuit bestaande kennisinstituten (RIVM,
NIV), de uitvoeringspraktijk (OD’s, VR’s) en de bestuurlijke gremia (o.a.BOb).
Ontwikkeling
Het gaat hierbij om (het komen tot) voorstellen die (gerelateerd aan de relevante signalen) een
bijdrage kunnen leveren aan omgevingsveiligheid. Het gaat daarbij om voorstellen die voor de
overheden relevant zijn vanwege hun rol en taak in het omgevingsveiligheidsdomein.
Uitvoering
Het gaat hier om het uitvoeren van geselecteerde voorstellen/projecten uit de voorgaande stap.
De resultaten van de uit te voeren voorstellen dragen bij aan een veiliger leefomgeving bijvoorbeeld
omdat de overheden beter kunnen anticiperen op/voorbereid zijn op ontwikkelingen en zo effectief en
efficiënt hun rol en taak kunnen vervullen in het omgevingsveiligheidsdomein.

figuur 1: Functies/Elementen van het cluster ontwikkelbudget /nieuwe prioriteiten

Meerjarenplan 2021-2024
De aanpak binnen de cluster ontwikkelbudget/nieuwe prio’s is nieuw er zal ervaring mee opgedaan
moeten worden en werkwijzen en procedures vragen misschien om aanpassing. In eerste jaar van
het meerjarenprogramma zal het worden gebruikt om het conceptueel kader zoals geschetst in dit
meerjarenvoorstel op te starten en nader uit te werken.

Governance
Bij de governance voor de cluster ontwikkelbudget/ nieuwe prioriteiten wordt (vooralsnog) gebruik van
al bestaande structuren uit de periode van het programma Impuls Omgevingsveiligheid.
De kerngroep omgevingsveiligheid 2021-2024 zal in eerste instantie als projectgroep fungeren en het
do-klein (plus) zal als besluitvormingsorgaan optreden voor wat het vaststellen van de relevante
signalen die basis zullen vormen voor de te ontwikkelen voorstellen/projecten en daarna het
vaststellen van de uit te voeren projecten/activiteiten. Voorzien wordt dat een en ander na de
opstartfase mogelijk verder evolueert waarbij het proces van signalering bij een aparte
entiteit/werkgroep wordt belegd bijvoorbeeld omdat dit beter aansluit bij gevraagde expertise ook is
het denkbaar dat een deel van de uitvoering extern wordt belegd.

(governance en kaders) proces signalering

figuur 2: Signalering ontwikkelingen omgevingsveiligheid

Projectgroep neemt initiatief voor/organiseert:
• verzamelen van signalen over ontwikkelingen die raken of kunnen gaan raken aan
omgevingsveiligheid en als afgeleide daarvan aan de taak/rol van de (andere)
overheden mbt omgevingsveiligheid;
• inbreng vanuit bestaande kennisinstituten (RIVM, IFV); van experts uit de uitvoering
(OD’s, VR’s);en vanuit bestuurlijke context (BOb)
Resultaat
• periodiek (jaarlijks?) komen tot een geactualiseerd beeld van

belangwekkende/relevante ontwikkelingen waarvoor het zinvol is activiteiten te
ontwikkelen met het oog op o.a.:
- te komen tot een inschatting wat dit betekent voor de rol en taak van de
betrokken overheden op het gebied van omgevingsveiligheid;
- kennisdeling en komen tot effectieve en efficiënte werkprocessen voor de rol en
taak van de betrokken overheden;
- ……..
do- klein (plus) besluit over welke signalen/tendensen worden meegenomen om initiatieven

voor te ontwikkelen

(governance en kaders) proces inventarisatie

figuur 3: Inventariseren activiteiten omgevingsveiligheid

Op initiatief van de projectgroep
• wordt uitvraag georganiseerd naar voorstellen voor activiteiten/projecten
die verbonden zijn aan de uitkomst van het proces signalering;
• de projectgroep beoordeelt de voorstellen en formuleert een voorstel voor
besluitvorming door do-klein(plus)
Randvoorwaarden/kaders voor de voorstellen
( in de loop van 2020 nog nader vast te stellen door do-klein(plus) op basis van voorstel projectgroep en ervaring met
aanpak DP-6 in programma IOV 2020)

scope:
* gerelateerd aan omgevingsveiligheid
* gerelateerd aan de rol/taak van betrokken overheden
* range t.a.v. budgetondersteuning voor de activiteiten (…- ……k€)
* …………….
eisen:
* beschrijft de meerwaarde/ het belang van de activiteit irt omgevingsveiligheid
* wordt door een van de stakeholders (gemeenten/VNG, provincies/IPO,
IenW/ rijksoverheid) als “peetouder/ambassadeur” aangebracht.
* beschrijft de gevraagde bijdrage en de (eigen) bijdrage van partijen aan uitvoeren
van de activiteit;
* levert een herkenbaar product/meetbaar resultaat
* is binnen 1 à 2 jaar af te ronden
* ……………..
Beoordelingskader:
* de scope en eisen zoals vastgelegd ( zie hierboven)
* ……. iets over uitvoering binnen de overheid met oog op bijdrage aan
kennisontwikkeling en kennisborging…
* ……..
* …………….
Resultaat
• advies aan do-klein(plus) over te honoreren voorstellen/projecten.
•

op basis van besluit do-klein(plus) volgt opdracht/subsidieverlening en uitvoering

(governance en kaders) proces uitvoering

figuur 4: Uitvoeren activiteiten omgevingsveiligheid

na besluit do-klein (plus) vindt opdrachtverlening/subsidieverlening plaats van de
gehonoreerde voorstellen.
Projectgroep bewaakt voortgang van het proces (opdrachtverlening en uitvoering) en houdt
do-klein ( plus) op de hoogte over de voortgang en de resultaten.

Financiering
Deel van de middelen zal naar verwachting neerdalen bij OD’s VR’s die bijdragen aan uitvoeren van
de activiteiten. Ander deel mogelijk bij kennisinstituten en externe opdrachtnemers.
Het gebruik van het instrument subsidie ligt het meest voor de hand als het gaat om het bekostigen
van de inzet van de andere overheden in dit cluster.

