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Voorstel:
Het externe veiligheidsbeleid gemeente Dalfsen 2015–2018 vast te stellen.



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 risico’s in de gemeente Dalfsen aanwezig zijn en hoe met deze en 
toekomstige risico’s om wordt gegaan. Door veranderde regelgeving is aanpassing van het beleid nu 
nodig. 
Een korte film (3 minuten) met uitleg over het onderwerp externe veiligheid staat hier op internet: 
https://vimeo.com/78514732 .

Argumenten:
1.1 Het huidige beleid is niet meer actueel 
Dir voorstel is een actualisering van het externe veiligheidsbeleid 2011-2014 gemeente Dalfsen. Door 
veranderingen in wet- en regelgeving, beleid van hogere overheden en het aantal risicobronnen in de 
gemeente is het tijd voor  actualisering. Samengevat gaat het om de volgende veranderingen: 
 - In 2011 is de regelgeving rondom aardgastransportleidingen in werking getreden, waardoor er 
grotere zones dan voorheen in het buitengebied gelden waar niet en deels met onderbouwing 
gebouwd mag worden.
 - Verder is de wetgeving rondom vervoer van gevaarlijke stoffen (Basisnet) begin 2015 in werking 
getreden, waardoor de brandaandachtsgebieden rondom provinciale wegen en spoorlijnen op één na 
(spoorlijn Zwolle-Meppel) zijn vervallen. 
- Afgelopen jaar is de eigenaar van een LPG-tankstation gestopt met de verkoop van LPG en heeft de 
omgevingsvergunning voor de activiteit milieu daarop aangepast. Hierdoor is er een risicobron minder 
in de gemeente aanwezig.
- Eind 2014 is het nieuwe landelijke programma De impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 
vastgesteld. Aansluitend hebben gedeputeerde staten van Overijssel op 23 juni 2015 het 
Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel 2015-2018 (MEVOIII) vastgesteld. De 
uitgangspunten hiervan zijn verwerkt in dit nieuwe beleid.

1.2 Het nieuwe beleid is integraal afgestemd met diverse in- en externe partijen 
Door afstemming over het nieuwe beleid met zowel interne als externe adviseurs (Veiligheidsregio en 
de RUD) heeft dit voorstel draagvlak.

Kanttekeningen:
n.v.t.

Alternatieven:
Er is geen alternatief beschikbaar. Door de actualisatie sluit het beleid weer goed aan op de huidige 
wetgeving en de feitelijke situatie.

Financiële dekking:
In de begroting zijn in programma 9 ruimtelijke ordening structurele middelen opgenomen.

Communicatie:
Het externe veiligheidsbeleid wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website en in  KernPunten.   

Vervolg:
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 gemeente Dalfsen 2015-2018

https://vimeo.com/78514732


Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 augustus 2015, nummer 310;

overwegende dat de gemeente verantwoordelijk is voor het externe veiligheidsbeleid; 

dat het van belang is inzicht te hebben in de aanwezige risico’s en hoe met deze en toekomstige 
risico’s wordt omgegaan;

dat het huidige externe veiligheidsbeleid een looptijd heeft van 2011-2014 en actualisering/aanpassing 
daarvan nodig is omdat wet- en regelgeving en de feitelijke situatie rondom externe veiligheid is 
veranderd;

dat wat betreft looptijd van het beleid is aangesloten bij Rijk en provincie (2015-2018).

b e s l u i t :

vast te stellen het Externe veiligheidsbeleid gemeente Dalfsen 2015-2018.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 
september 2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater


