
Afweging risico contour 
 
1 Inleiding 
Bij bestaande en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen weegt de gemeente de externe veiligheid af. Het 
gaat om risico’s voor de omgeving (bijv. explosie gevaar, brand, gaswolken e.d.) als gevolg van 
handeling met gevaarlijke stoffen bij bedrijven of tijdens transport over de weg, het water of via 
buisleidingen. Een dergelijke afweging en verantwoording leggen we vast in het bestemmingsplan en 
door middel van een onderzoek naar externe veiligheid (plaatsgebonden- en groepsrisico).  
 
2.1 Plaatsgebonden risico contour 
Een plaatsgebonden (pr 10

-6
) contour is de kans 

van 1 op de 1.000.000 jaar dat binnen het 
invloedgebied van de betreffende risicobron 
iemand, die daar permanent en onbeschermd 
aanwezig is en overlijdt als gevolg van een 
incident met gevaarlijke stoffen.Dit 
plaatsgebonden risico is te verbeelden met risico 
contouren.  
 
2.2 Groepsrisico 
Het groepsrisico is de kans dat een groep (vanaf 
10 personen) komt te overlijden als gevolg van 
een incident met gevaarlijke stoffen. . Het is een 
maat voor maatschappelijke ontwrichting. Dit 
verbeeld je met een grafiek, waarin een lijn 
(oriëntatiewaarde) is weergegeven als zijnde een 
weergave van het in Nederland aanvaardbaar 
geacht risico.  
 
2.3 Bestemmingsplan 
Een bestemmingsplan kent voor bedrijvigheid een 
vijftal categorieën. Des te groter het getal, des te 
groter de impact en de aan te houden afstand tot 
woningen en scholen is wat betreft milieu (geluid, 
stof en geur). De afstandsnorm is uiteraard ook 
van invloed op externe veiligheid. 
 
3 Toetsing externe veiligheid 
Bij de toetsing van de externe veiligheid mogen 
plaatsgebonden risico contouren (PR 10

-6
 ) elkaar 

overlappen maar niet over kwetsbare objecten 
heen liggen(PR 10

-6
 is grenswaarde). Het verplicht bedrijven niet om onderling af te stemmen over 

risico´s, rampenplannen e.d. Een plaatsgebonden risicocontour (PR 10
-6)

 kan net zo lang groeien tot 
aan het eerstvolgende kwetsbare object. Daar mag de contour niet over heen vallen. Het gevolg kan 
dus zijn dat je de vestiging van een risicovol bedrijf of de groei van PR contouren niet kunt 
tegenhouden omdat de regelgeving en het bestemmingsplan dit niet verbieden. Andersom kan de 
bouw van woningen de vestiging van bedrijven beperken. Hier geldt het principe van “wie het eerst 
komt, het eerst maalt”’. 
 
4 Veiligheidscontour 
Wanneer er voor wordt gekozen om een veiligheidscontour vast te stellen, is dit een bestuurlijk 
bepaalde grens tot waar de plaatsgebonden risico-contouren van bedrijven binenn dat gebied mogen 
groeien. Een veiligheidscontour is een lijn rondom één of meerdere bedrijven met een risicocontour. 
Dit geeft vooraf duidelijkheid voor de omgeving, zodat het principe van “’wie het eerst komt” niet langer 
geldt .  
Wanneer er een veiligheidscontour wordt vastgesteld, gelden er binnen het gebied waarvoor deze is 
vastgesteld geen grenswaarden meer voor het PR. Dit betekent dat een beperkt kwetsbaar object 
zoals een kantoor binnen de PR 10

-6
 contour van een risicovol bedrijf kan worden geplaatst. Hierdoor 

kan het gebied beter worden benut. Voorwaarde is wel dat gevestigde (beperkt) kwetsbare objecten 
(bijvoorbeeld kantoren)functioneel gebonden zijn. In het bestemmingsplan worden regels opgenomen 

 

 



die bepalen welke activiteiten wel en niet functioneel gebonden zijn aan het gebied en/of de risicovolle 
bedrijven in het gebied.  
De veiligheidscontour staat los van het groepsrisico, dat in het kader van het bestemmingsplan 
verantwoord dient te worden. Aan de veiligheid van de werknemers binnen het gebied met een 
veiligheidscontour dient extra aandacht geschonken te worden. Dat gebeurt in de 
groepsrisicoverantwoording van het bestemmingsplan.  
 
5 De veiligheidscontour opstellen  
Het vaststellen van een actueel bestemmingsplan (met regels voor functionele binding) en een 
veiligheidscontour geeft de volgende afwegingen:  

- Je maakt als locaties onderling een plan om af te stemmen hoe je de plaatsgebonden en 
groepsrisico’s van individuele objecten op elkaar af stemt.  

- Je bepaalt in je bestemmingsplan welke activiteiten zijn toegestaan en welke er binnen de 
veiligheidscontour mogen vallen en welke niet. Die voorwaarden noemen we functionele 
binding. De functionele binding geldt alleen voor het gebied waar het bestemmingsplan (niet 
de veiligheidscontour) overheen valt. Wat er in de functionele binding komt te staan, bepaalt 
de bestemmingsplan schrijver zelf. 

- Je tekent een lijn rond een gebied waarbinnen je vindt dat de plaatsgebonden risico contouren 
mogen vallen. Je stelt dus een grens aan om ongebreidelde groei van het plaatsgebonden 
risico vooraf. 

- Je weegt af welke beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten je toestaat binnen de risico 
contour en hoe je zorgt dat de gebruikers van dit beperkt kwetsbare object bij calamiteiten 
weten wat ze moeten doen. Het gevolg is dat ook over een kwetsbaar object een 
plaatsgebonden risico mag vallen. Dit maakt (mits je dit vooraf afweegt) dat een gebied met 
bijvoorbeeld een bepaald bedrijvenprofiel, zich optimaal kan ontwikkelen. Dat geldt voor de 
groei van bestaande bedrijven, de mogelijkheid van bestaande bedrijven om over te stappen 
op andere activiteiten met een ander plaatsgebonden risico contour en de vestiging van 
nieuwe bedrijven mits zijn binnen de bestaand veiligheidscontour blijven en voldoen aan de 
functionele binding.  

 


