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Voorstel: 
Vast te stellen het (geactualiseerde) externe veiligheidsbeleid 2011-2014 gemeente Dalfsen.  
 
 

 



 
 
 
 
 
Inleiding: 
Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s voor de omgeving die samenhangen met het produceren, 
verwerken, opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen. Doel van het externe veiligheidsbeleid is om 
duidelijk te maken welke externe veiligheidsrisico’s in de gemeente Dalfsen aanwezig zijn en hoe met 
deze en toekomstige risico’s dient te worden omgegaan. 
 
De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in landelijke wet- en regelgeving en beleidsnota’s. 
Invulling geven aan wettelijke verplichtingen en beleid vormen een belangrijk onderdeel van het 
gemeentelijke externe veiligheidsbeleid. De laatste jaren is er  op het gebied van wet- en regelgeving 
het nodige veranderd en is een aanpassing en actualisatie van het beleid noodzakelijk.  
 
De actualiseringslag heeft plaats gevonden in 2011 maar kon wegens tijdsgebrek niet eerder ter 
vaststelling worden aangeboden.  
 
Argumenten: 
Het voorgestelde externe veiligheidbeleid vormt een actualisatie van het huidige externe 
veiligheidsbeleid. Door veranderende wet- en regelgeving en nieuwe ontwikkelingen is 
aanpassing/actualisatie van dit beleid vereist. Deze actualisatie zorgt ervoor dat de gemeente Dalfsen 
ook in de periode tot  2014 beschikt over een actueel extern veiligheidsbeleid. In 2014 (of zoveel 
eerder als nodig is) wordt opnieuw een actualiseringsslag gemaakt.  
Het nieuw beleid kan alleen rekenen op bestuurlijke acceptatie als de betreffende bestuurders de te 
volgen koers (blijven) onderschrijven. Om bij besluiten betreffende wettelijke externe veiligheidstaken 
te kunnen verwijzen naar het externe veiligheidsbeleid, is het noodzakelijk dat dit beleid wordt 
vastgesteld door zowel het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad.  
 
Risico’s: 
Uitvoering van externe veiligheidstaken vindt haar grondslag in wettelijke regels en gekozen ambities 
op grond van wettelijk toegestane lokale beleidsruimte. Rond wettelijke regels kan, naast ‘algemene’ 
wetgeving als de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet Milieubeheer (Wm), Wet 
ruimtelijke ordening (Wro), Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) en Wet veiligheidsregio’s (Wvr), 
specifiek worden gewezen op het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe 
veiligheid buisleidingen (Bevb) en het aanstaande Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev). Bij 
de uitvoering van externe veiligheidstaken voldoet de gemeente Dalfsen aan de wettelijke 
voorschriften en zal rekening houden met de uitgangspunten, ambities en acties van dit externe 
veiligheidsbeleid alsmede van het provinciale Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel II 
(MEVO-II). Om voor de in dit programma beschikbare financiering (zie ook kopje ‘Financiële dekking’) 
voor de uitvoering van de wettelijke taken in aanmerking te komen, is het noodzakelijk te beschikken 
over een vastgesteld extern veiligheidsbeleid.  
 
Alternatieven: 
Er is geen alternatief beschikbaar. Een actualisatie van het huidige beleid is noodzakelijk maar de 
uitgangspunten over hoe we in de gemeente Dalfsen omgaan met externe veiligheid blijven 
grotendeels overeind.  
 
Financiële dekking: 
Het externe veiligheidsbeleid maakt onderdeel uit van het integrale veiligheidsbeleid (programma 
openbare orde en veiligheid). De financiering past binnen de begroting.   
 
Op 25 mei 2011 is door Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel aan de gemeente Dalfsen 
subsidie verleend voor de periode 2011-2014, voor het borgen van structurele kennis, capaciteit en 
deskundigheid in de eigen organisatie ten behoeve van de uitvoering van wettelijke externe 
veiligheidstaken. De subsidie bestaan uit twee delen.  
 
Deel 1 wordt verstrekt voor de gehele subsidieperiode en biedt de gemeente een basis voor de 
financiering die nodig is om de voor de externe veiligheidstaken benodigde capaciteit structureel te 
verankeren in de eigen organisatie. De gemeente Dalfsen ontvangt hiervoor een bedrag van  
€ 48.061,- (uitbetaald in 4 jaarlijkse termijnen). Dit eerste deel wordt over de gemeenten verdeeld op 
basis van inwonertal.   



   
  
 
 
 
Deel 2 wordt jaarlijks verstrekt en is gekoppeld aan de werklast die een gemeente kan verwachten op 
basis van de op hun grondgebied aanwezige risicobronnen. 
 
 
Communicatie: 
Het nieuwe externe veiligheidsbeleid wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website. Wat betreft 
de informatievoorziening over de risicobronnen en –locaties is de gemeente verantwoordelijkheid voor 
het vastleggen, delen en gebruiken van informatie over de externe veiligheidsrisico’s in de gemeente. 
Alle risicobronnen zijn weergegeven op de provinciale risicokaart. Op de gemeentelijke website is een 
link beschikbaar naar www.risicokaart.nl,  www.denkvooruit.nl, is informatie te vinden over de 
rampenbestrijding, noodpakketten, een digitale calamiteitenkaart, grieppandemie, Nederlands Instituut 
Fysieke Veiligheid en de sirenetest. In de hal van het gemeentehuis zijn calamiteitenkaarten 
beschikbaar en in de gemeentegids is een instructiekaart opgenomen.  
 
Vervolg: 
Na vaststelling van dit stuk beschikt de gemeente Dalfsen over een geactualiseerd extern 
veiligheidsbeleid. Jaarlijks wordt een verantwoording aangeboden aan het college over de uitgevoerde 
taken en activiteiten over het afgelopen jaar. Deze verantwoording gaat ook ter informatie naar de 
gemeenteraad.  
 
 
Bijlagen: 
Externe veiligheidsbeleid 2011-2014  
 
 
 
 
 Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten           drs. H. Zwart  
 
 



   
  
 
 
 
RAADSBESLUIT 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.  27 februari 2012, nummer 16; 
 
overwegende dat de gemeente Dalfsen haar burgers een veilige leefomgeving wil bieden en zij in die 
zin verantwoordelijkheid draagt als het gaat om externe veiligheid,  
 
gelet op het feit dat de gemeenteraad van Dalfsen hiertoe in 2006 de eerste beleidsvisie externe 
veiligheid heeft vastgesteld, 
 
gezien het feit dat er in de wet- en regelgeving rond externe veiligheid de laatste jaren het nodige is 
veranderd en een aanpassing en actualisatie van het huidige beleid daarom noodzakelijk is. 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen het (geactualiseerde) Externe veiligheidsbeleid gemeente Dalfsen 2011-2014.                 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 maart 
2012. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. H.C.P. Noten                            N.A. IJnema Msc 
 


