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VooR gEbRuikERs

De Veiligheidseffectrapportage (VER) is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties (BZK). 

Het oorspronkelijke instrument is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) en vertegenwoordigers van hulpverleningsdiensten. 
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Wat Is de veR?

De Veiligheidseffectrapportage (VER) is ontwikkeld om de veiligheidsrisico’s van ruimtelijke 

plannen en bouwplannen inzichtelijk te maken. Nog vóór de daadwerkelijke bouw begint, 

worden mogelijke risico’s in beeld gebracht en veiligheidsmaatregelen voorgesteld.

Het uitvoeren van de VER levert de volgende voordelen op:

•	 draagvlak	voor	risicogevoelige	plannen.

•	 beheerproblemen	(=	extra	kosten)	worden,	voorafgaand	aan	een	project,	beperkt.

•	 de	duurzaamheid	en	de	economische	waarde	van	een	project	worden	verhoogd.

•	 de	integrale	aanpak	dient	de	belangen	van	alle	betrokken	partijen,	maar	ook	die	van	het	

veiligheidsvraagstuk als geheel.

•	 repressieve	middelen	worden	gericht	ingezet.

•	 achteraf	kan	worden	aangetoond	dat	zorgvuldig	met	het	veiligheidsvraagstuk	is	omgegaan.

Als instrument richt de VER zich op het samenwerkingsproces. De werking berust op het voeren 

van een gestructureerde veiligheidsdialoog tussen de publieke en private partijen die betrokken 

zijn bij het project. De methodiek brengt de veiligheidspartners aan tafel en zorgt ervoor dat 

zij elk hun verantwoordelijkheid nemen. Het achterliggende doel hierbij is om veiligheid tijdig 

onderdeel te laten zijn van besluitvormingsprocessen bij bouw- en ruimtelijke plannen.

De	VER	is	een	flexibel	instrument.	De	betrokken	partijen	bepalen	zelf	hoe	aan	een	VER	inhoud	

wordt gegeven en welk ambitieniveau wordt nagestreefd. Dat maakt de VER uitermate 

aantrekkelijk voor een groter aantal realisatietrajecten. De VER kan immers inspelen op 

verschillende	complexiteiten	van	zowel	technische,	omgevingsgebonden	als	politieke	aard.	

Zo kan een bouwproject van niet politiek gevoelige aard en met een beperkt aantal spelers 

een beperkt traject doorlopen. Maar ook kunnen speerpunten van het lokale beleid of 

maatschappelijke ontwikkelingen invloed hebben op de omvang van de VER. Een VER kenmerkt 

zich hierbij door haar projectmatige aanpak. Tenslotte is de mate van invulling van het project 

eveneens een maatstaf voor de invulling van de VER. 

hoE gEbRuikt u dEzE handlEiding?

Deze publicatie maakt inzichtelijk hoe een VER ingezet kan worden en beschrijft hoe de VER 

stapsgewijs kan worden uitgevoerd. De VER is een cyclisch proces. Deze procesbenadering zet 

een structureel verbeteringsproces in gang en zorgt daarmee uiteindelijk voor borging van de 

kwaliteit van de uitgevoerde maatregelen.

Deze publicatie is een vernieuwde versie van de handleiding uit september 2000. Om het 

instrument beter aan te laten sluiten op de beleidspraktijk, is gekozen om de handleiding te 

splitsen in twee delen. Er is nu een publicatie voor diegenen die beslissen of een VER wordt 

uitgevoerd en een handboek voor hen die de VER daadwerkelijk opstellen en uitvoeren. Deze 

publicatie voor gebruikers bestaat uit een toelichting op de VER en een uitleg van de zeven 

modules waaruit het instrument is opgebouwd.
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WaaRom EEn VER?

Risico’s worden per individueel veiligheidsbeleidsveld afzonderlijk beschouwd. Zo kunnen

maatregelen tegen inbraak de toegankelijkheid voor hulpdiensten tegengaan. Evenzo kunnen

vluchtwegen sociaal onveilig zijn. Dat geldt zowel voor de aanvaardbaarheid als voor de

beheersbaarheid van risico’s. Daarbij wordt de samenhang tussen die verschillende velden niet 

voldoende beschouwd. Als gevolg hiervan wordt er door publieke en private initiatiefnemers van 

bouwprojecten onvoldoende rekening gehouden met veiligheidsaspecten.

Het resultaat is een ‘ingebouwd’ veiligheidsrisico en daarmee een beheerprobleem. Een 

winkelcentrum	met	slecht	doordachte	oplossingen	vereist	bijvoorbeeld	extra	politiesurveillance.	

Bouw- en ontwerpfouten worden zo onterecht afgewenteld op de publieke sector. Een ander 

voorbeeld is een tunnel waarbij onvoldoende vluchtwegen zijn aangelegd. De brandweer komt in 

geval van een ramp voor onoplosbare problemen te staan en er zouden onnodig veel slachtoffers 

kunnen vallen.

Dat het ook anders kan, bewijzen gemeenten die vooraf met een veiligheidstoets hebben 

gewerkt. Risico’s die in een vroeg stadium worden onderkend, blijken vaak eenvoudiger 

oplosbaar. Door de mogelijke risico’s in beeld te brengen en veiligheidsmaatregelen voor te 

stellen, ontstaat een meer ‘inherent’ veilig ontwerp met effectievere oplossingen. Deze zijn 

goedkoper en efficiënter dan maatregelen die achteraf, tijdens de beheerfase, gerealiseerd 

worden.

BOX 1: CrisisBestendigheid en de Ver

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het begrip 

crisisbestendigheid geïntroduceerd. Van crisisbestendigheid kan worden gesproken 

wanneer er van te voren (pro-actief en preventief) is nagedacht over mogelijke crises, 

risico’s en calamiteiten en wanneer de kans hierop, door middel van 

voorzorgsmaatregelen, zo veel mogelijk is verkleind of weggenomen. Het begrip 

crisisbestendigheid past zo uitstekend in het gedachtegoed van de VER.

Nu het begrip op rijksniveau uitkristalliseert, wil BZK ook lokale overheden laten 

meedenken. Uiteindelijk doel is dat ook het lokale beleid een meer crisisbestendig karakter 

krijgt. De elementen van het begrip zouden op lokaal niveau echter meer handen en voeten 

moeten krijgen. Voor nu geldt vooral dat er meer bewustwording moet ontstaan op het 

gebied van crisisbestendigheid. Daarom wordt visie op lokaal niveau over het bestaan van 

een groter risicoveld bij ruimtelijke plannen gestimuleerd. In de publicatie 

Crisisbestendigheid en de VER (1 december 2006) staat het als volgt beschreven: Het is 

wenselijk dat er meer bewustwording op gang komt van de toenemende afhankelijkheden 

die in de samenleving bestaan, en de weerslag die dat op de lokale overheid kan hebben.

Concrete vraagstukken van het begrip staan beschreven in het format Analyse (zie pagina 41)

VOOrdelen

•	 Voor	alle	partijen	geldt	dat	ze	dankzij	de	VER	minder	kans	lopen	om	over	risico’s	heen	te	kijken;	

men hoeft het immers niet alleen te doen.

•	 Wanneer	partijen	tijdig	en	gezamenlijk	naar	oplossingen	zoeken,	is	er	een	verhoogde	kans	op	

innovatie en creativiteit.

•	 De	VER	zorgt	voor	een	optimale	mix	van	veiligheidsoplossingen.	Zo	kunnen	oplossingen	in	de	

fysieke sfeer (bijvoorbeeld het creëren van zichtlijnen vanuit woningen) een bijdrage leveren 

aan de sociale veiligheid omdat ze onveiligheidsgevoelens wegnemen.
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Naast de gemeenschappelijke voordelen, hebben de betrokken partijen ook een eigen belang bij 

een goede uitvoering van de VER:

•	 Gemeenten en andere overheden (zoals provincies en waterschappen) hebben minder kosten in 

het (semi-)openbare gebied, omdat door een bepaalde maatregel een terugkerende 

kostenpost blijvend lager uitvalt.

•	 Openbare hulpdiensten kunnen efficiënter optreden met de beschikbare capaciteit doordat ze 

van tevoren al meedenken over veiligheidsrisico’s en maatregelen. Door een aantal van die 

maatregelen kan de inzet van hulpdiensten zelfs worden verminderd.

•	 Eigenaren en beheerders hebben minder functieverlies en leiden geen imagoschade vanwege 

een onveilig resultaat.

•	 Ontwerpers en bouwers weten vooraf dat zij te maken hebben met een set stabiele eisen die 

met alle partijen integraal zijn afgestemd.

•	 Bewoners en gebruikers begeven zich in een omgeving die sociaal en fysiek veilig is.

BOX 2: Ver en risiCOnOrmen

Voor sommige risicosoorten en ramptypen geldt expliciete regelgeving (zoals voor bouwen 

en wonen), terwijl voor andere ramptypen weinig of geen formele regelgeving bestaat 

(zoals voor natuurrampen). Op grond van regelgeving komen bepaalde risicosoorten 

´vanzelf´ onder de aandacht. Dit kan de aandacht afleiden van de hoofdzaken, maar het 

kan ook kansen bieden voor een meer integrale benadering. Dit geldt met name voor de 

ramptypen waarvoor risiconormen (als doelvoorschriften) zijn geformuleerd, zoals voor 

externe veiligheidsrisico´s van ongevallen met gevaarlijke stoffen en voor tunnel-

veiligheid. De achterliggende regelgeving voor deze twee ramptypen biedt mogelijkheden 

om de risico´s meer integraal - op systeemniveau – in beschouwing te nemen. 

Bronnen:

•  Wet, Besluit en Regeling Aanvullende Regelgeving Veiligheid Wegtunnels (WARVW, BARVW en RARVW 2006) 

•  Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi 2004)

•  Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (2004)

•  Handboek voorbereiding rampenbestrijding (BZK 2004)

hEt doEl Van EEn VER

Het doel van een VER is om via een gestructureerd en transparant proces samen met de

betrokkenen:

1. zicht te krijgen op de veiligheidsrisico’s (analyse).

2. het ambitieniveau en maatregelen te bepalen (ontwerpen).

3.	de	veiligheid	te	borgen;	ook	tijdens	en	na	afronding	van	het	bouwproces	(bouw	en	beheer).

Zoals eerder genoemd, is de VER te beschouwen als een cyclisch proces (zie ook schema 1). 

Dit proces van continu verbeteren zorgt uiteindelijk voor borging van de kwaliteit van de 

uitgevoerde maatregelen. De VER is daardoor een zichzelf versterkend instrument.1

1 Het cyclische proces staat ook wel bekend als “Plan-Do-Check-Act”: Plan maken - Plan uitvoeren – Effecten vaststellen – Plan 

bijstellen.



10 veiligheidseffectrapportage

schEma 1: pRocEsaanpak VER

dOelstelling 1: dOOr samenwerking ziCht krijgen Op de VeiligheidsrisiCO’s

Draagvlak kan worden bevorderd door het wederzijds belang te benadrukken. Een veilig ontwerp 

levert uiteindelijk voor iedere deelnemer diverse voordelen op. Naast de zichtbare voordelen, 

laten de partijen aan de buitenwereld zien dat zij ook maatschappelijk betrokken zijn. Dit heeft 

een positief effect op het imago van de deelnemende organisaties.

De samenwerking tussen de verschillende partijen is van belang om een VER volwaardig op te 

kunnen stellen. In de VER worden de verantwoordelijkheden van de partijen voor de diverse 

risico’s2 benoemd. Deze onderlinge samenwerking heeft daarmee een integrale benadering tot 

doel en maakt daardoor dus een veilig ontwerp en gebruik van de gebouwde omgeving mogelijk. 

Dit vereist dat partijen betrokken zijn en hun inbreng kunnen hebben.

BOX 3: grOepsrisiCO en de Ver

Het groepsrisico (GR) is een maat om de kans weer te geven dat een incident met dodelijke 

slachtoffers voorkomt en gaat in op de vraag wat de maatschappelijke gevolgen van een 

calamiteit zijn. Het aantal personen dat in de omgeving van de activiteit verblijft, bepaalt 

mede de hoogte van het GR. Met andere woorden: het GR geeft een indicatie van de schaal 

waarop gevolgen zich manifesteren en de kans daarop. Op basis van de verkregen 

inzichten kan bij relevante besluiten dus bewuster worden omgegaan met risico’s. In 

sommige gevallen is het zinvol om ook voor andere risico’s in de context van de VER het GR 

te beschouwen.

Voor het GR is momenteel een verantwoordingsplicht voor gevaarlijke stoffen en water. 

Uitbreiding van categorieën is binnen afzienbare tijd aan de orde.

Bronnen:

• Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico (november 2007)

• Beleidskader Groepsrisico (4 oktober 2006)

• Website: www.groepsrisico.nl

dOelstelling 2: amBitieniVeau en maatregelen Bepalen

Het uitgangspunt van een VER is dat minimaal aan de wettelijke minimumeisen wordt 

voldaan. Niettemin zijn er onderdelen en situaties waarbij die eisen er niet zijn. De meerwaarde 

van de VER is dat de partijen er toe gebracht worden hun ambitie te bepalen, zoals dat door 

de gemeente bijvoorbeeld in het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd. Vanuit de VER 

2	 Naast	het	inzichtelijk	maken	van	deze	risico’s	is	het	ook	mogelijk	dat	een	zogenaamd	groepsrisico	benoemd	moet	worden;	zie	

box	3.

analyse 

Ontwerpen

Bouw

Beheer 
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kan het restrisico3 zo worden aangeboden dat het past in die ambitie. Dat deze per partij 

en per VER-project kan verschillen, geeft partijen de mogelijkheid deze ambitie op de 

desbetreffende situatie en hun mogelijkheden toe te snijden en gezamenlijk te accepteren. Het 

overeengekomen ambitieniveau wordt vervolgens vertaald in te nemen maatregelen.

dOelstelling 3: Veiligheid BOrgen; OOk tijdens en na afrOnding Van het BOuwprOCes

De VER wordt uitgevoerd binnen het bouwproces. Maar in een levende omgeving is het 

bouwproces nooit af. De VER voorziet dan ook in vervolgafspraken die tot in de gebruiksfase 

doorlopen. Bovendien worden in de VER ook afspraken gemaakt over de bouwfase zelf, het 

zogenaamde bouwputmanagement.

WannEER kan EEn VER WoRdEn uitgEVoERd?

Verschillende indicatoren geven aan of het raadzaam is om een VER uit te voeren:

1. de feitelijke soort van het project.

2. de intentie van het project of ruimtelijke visie.

3.  de kaders uit een bovenliggend plan op het gebied van veiligheid.

4.het karakter van het project.

5. de mogelijke veiligheidsrisico’s van het project.

In module 1 (pagina 23) worden deze indicatoren verder toegelicht.

Een VER kan worden uitgevoerd bij elk project waarbij iets gebouwd wordt of waarbij plannen 

gemaakt worden om iets te bouwen. In eerste instantie zullen vooral risicovolle projecten of 

bestaande problematische situaties voor een VER in aanmerking komen. Dat kan zijn bij een 

concreet bouwplan maar ook bij een ruimtelijk plan op strategisch niveau4. Te denken valt onder 

andere aan:

BOuwplannen

•	 de	bouw	van	een	nieuw	winkelcentrum.

•	 de	herstructurering	van	een	woonwijk.

•	 het	bouwen	van	een	megabioscoop.

•	 het	aanleggen	van	een	weg	of	spoorweg.

ruimtelijke plannen

•	 het	opstellen	van	(structuur-	of)	bestemmingsplannen.

•	 de	locatiekeuze	voor	een	nieuw	industrieterrein.

•	 een	Vinex-locatie.

•	 de	herinrichting	van	een	dijkring.

•	 meervoudig	en	intensief	ruimtegebruik.

•	 de	uitgifte	van	grond.

BOX 4: weBsite

Op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), www.

hetccv.nl, staan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de VER. Hier staat een 

overzicht van praktijkvoorbeelden en wordt het VER-proces per stap nader toegelicht.

 

3 Een restrisico is een risico dat overblijft wanneer aan alle wettelijke normen en het daar boven vastgestelde ambitieniveau is 

voldaan en waarbij verder geen redelijke (financiële) maatregelen meer mogelijk zijn om dit risico te verkleinen.

4 Daarnaast is het mogelijk om het gedachtegoed van de VER toe te passen op andersoortige besluitvormingsprocessen waarbij 

veel partijen betrokken zijn, zoals een groot evenement.
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Niet alleen het soort project, maar ook het karakter ervan kan bepalend zijn om tot de uitvoering 

van een VER over te gaan. Een VER kan worden uitgevoerd als van één of meer van de volgende 

eigenschappen sprake is:

•	 Multidimensionaliteit:	complexiteit	van	eisen	of	hogere	doelstellingen,	veel	partijen	met	veel	

belangen, wederzijdse afhankelijkheid en bestuurlijke organisatie.

•	 Onzekerheid: bijvoorbeeld	door	de	complexiteit	van	het	bouwproces	dat	leidt	tot	een	verhoogd	

afbreukrisico, technische oplossingen, financiële dekking en kosten.

•	 Subjectiviteit: er is geen technocratische oplossing mogelijk.

Ten slotte: de VER zorgt voor een duidelijk overzicht van alle mogelijke risico’s die in het project 

een rol (kunnen) spelen. Het is daarmee een instrument ten behoeve van de integrale veiligheid. 

Integraal betekent dat aan alle vormen van (on)veiligheid aandacht wordt besteed. 

Het gaat dan om:

•	 criminaliteit,	zoals	inbraak,	diefstal,	geweldsdelicten,	vernieling	en	brandstichting.

•	 hinder,	overlast	en	verloedering.

•	 onveiligheidsgevoelens	bij	bezoekers,	werknemers	en/of	bewoners.

•	 brand.

•	 blootstelling	aan	gifgassen	of	rook.

•	 explosies	bijvoorbeeld	door	terrorisme,	een	gaslek	of	kortsluiting.

•	 verstoringen	van	de	openbare	orde,	zoals	rellen,	gijzeling	en	sabotage,	waardoor	paniek	

ontstaat.

•	 natuurgeweld,	zoals	grootschalige	overstromingen.

•	 verkeers-	en	transportongevallen.

•	 opslag	en	vervoer	van	gevaarlijke	stoffen.

Risico´s op uitval van vitale functies als energie, internet en bancair verkeer of de uitval 

van openbaar bestuur, kunnen eveneens aanleiding zijn voor het uitvoeren van een VER. 

Aandachtspunten binnen een VER zijn onder meer de vitaliteit van de infrastructuur5, 

verblijfplaatsen voor mensen met functiebeperkingen, hoog- en ondergrondse bouw en 

evenementen.

Met behulp van de VER worden de verschillende veiligheidsrisico’s met elkaar vergeleken 

en tegen elkaar afgewogen. Soms is er onvoldoende budget beschikbaar om alle denkbare 

veiligheidsmaatregelen te nemen, soms zijn maatregelen ook tegenstrijdig. De politie wil een 

gebouw bijvoorbeeld zo gesloten mogelijk ontwerpen, zodat alle in- en uitgangen overzichtelijk 

en goed te bewaken zijn. De brandweer kiest daarentegen voor een zo open mogelijk ontwerp, 

zodat iedereen in geval van nood zo snel mogelijk het gebouw kan verlaten. De VER biedt geen 

kant en klare oplossingen voor dergelijke problemen. Ze helpt wel bij het tijdig boven tafel 

krijgen van eventueel tegenstrijdige belangen en bij het zoeken naar gezamenlijke oplossingen, 

nog voor de ontwerpfase.

kostEn En batEn

Het uitvoeren van een VER heeft een aantal significante voordelen voor de belanghebbenden. 

Daarbij geldt: hoe vroeger hoe beter. Uit de praktijk blijkt dat een VER effectiever wordt, 

naarmate deze vroeg in de planvorming (nog voor de locatiekeuze) wordt ingezet. In termen van 

geld en menskracht betekent dit dat het tijdstip van het uitvoeren van een VER invloed heeft 

op de hoogte van de kosten. In plaats van een vertragende factor bij tijdsgevoelige projecten, 

5 Infrastructuur wordt als vitaal beschouwd als ten minste één van de volgende criteria van toepassing is (Bron: Rapport 

bescherming vitale infrastructuur, 2005):  

•		verstoring	of	uitval	van	een	vitale	sector,	dienst	of	product	veroorzaakt	economische	of	maatschappelijke	ontwrichting	op	

(inter)nationale schaal.

	 •		verstoring	of	uitval	leidt	direct	of	indirect	tot	veel	slachtoffers.

	 •		de	ontwrichting	is	van	lange	duur,	het	herstel	kost	relatief	veel	tijd	en	gedurende	het	herstel	zijn	vooralsnog	geen	reële	

alternatieven voorhanden.



14 veiligheidseffectrapportage

kan de VER juist als versneller worden gezien. Uitvoering van de VER kan immers omvangrijke 

bijsturingactiviteiten in het realisatieproces voorkomen.

De kosten voor het opstellen van een VER lopen uiteen. Het hangt er bijvoorbeeld vanaf of een 

VER	in	eigen	beheer	wordt	opgesteld	of	dat	dit	wordt	uitbesteed	aan	een	externe	deskundige	

(bijvoorbeeld een adviesbureau). Uiteraard bepaalt ook de grootte van het project en het aantal 

betrokken partijen het uiteindelijke financiële plaatje.

WiE nEEmt hEt initiatiEf?

Het initiatief voor een VER ligt meestal bij het bevoegd gezag. Bij de meeste bouwprojecten is 

dit de gemeente. Bij projecten die gemeenteoverstijgend zijn, veelal ruimtelijke plannen, kan 

het initiatief liggen bij een provincie, een waterschap of de minister van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)6 of de minister van Verkeer en Waterstaat7. Ook 

private partijen kunnen het initiatief nemen (bijvoorbeeld woningcorporaties, bouwconsortia 

of projectontwikkelaars) of een belangenvereniging (bijvoorbeeld de vereniging Reizigers 

Openbaar Vervoer, ROVER).

WiE VoERt dE VER uit?

Bij het uitvoeren van de VER worden alle belanghebbende partijen betrokken. Zowel de 

belangenbehartigers van veiligheid zijn vertegenwoordigd, als de traditionele partners bij het 

bouw- en ontwerpproces, zoals de projectontwikkelaar, de architect, de stedenbouwers en 

de	woningcorporaties.	Uiteraard	geldt	ook	hier	weer	dat	de	complexiteit	van	de	VER	daarbij	

maatgevend is.

Daarnaast	is	het	belangrijk	om	de	toekomstige	en/of	huidige	gebruikers	bij	de	VER	te	betrekken.	

Hetzij als lid van de werkgroep, hetzij in de vorm van bijvoorbeeld speciale bijeenkomsten, 

individuele consultaties of enquêtes. Het gaat dan om bewoners, gebruikers van winkelcentra 

of kantoren en ondernemers. Ook belangenvertegenwoordigers zoals een bewoners- of 

winkeliersvereniging of de vereniging ROVER kunnen een belangrijk aanspreekpunt zijn. Over 

het algemeen worden de verschillende hulpdiensten standaard bij elke VER betrokken. De 

tweede module van de VER (Intentie) staat uitgebreid stil bij het samenstellen van de werkgroep 

en biedt een actorenanalyse.

Wat is dE Rol Van dE lokalE oVERhEid?

De verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ontwikkeling en het bouwen ligt in eerste instantie 

bij de gemeente of een andere lokale overheid. Bij die laatste categorie kan gedacht worden aan 

provincies, waterschappen of samenwerkingsverbanden zoals veiligheidsregio’s. Afspraken die 

in het kader van de VER gemaakt worden, geaccordeerd door de lokale overheid en eventueel 

ander bevoegd gezag, hebben een grotere kans van slagen.

De verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid ligt grotendeels bij de gemeente, 

evenals de handhaving daarvan in de beheerfase. De gemeente is daarom bij uitstek een 

belangenbehartiger	van	de	veiligheid	en	staat	bovendien	sterk	bij	het	stellen	van	extra	

veiligheidseisen richting projectontwikkelaars en bouwers.

De gemeente heeft, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering van bouwprojecten, taken en 

fungeert daarom vaak als een ‘spin in het web’. De gemeente heeft zicht op de capaciteiten van 

betrokken partijen bij de uitvoering van afspraken, en kan waar nodig bemiddelen.

6 Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).
7 Op grond van de Tracéwet.
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BOX 5: VeiligheidsBeleid en de Ver

De VER is het instrument om veiligheidsdoelen te verwezenlijken. De VER biedt de 

mogelijkheid om een veiligheidsambitie neer te zetten én waar te maken. Zonder 

veiligheidsambitie is een VER stuurloos, en vice versa. Het uitvoeren van een VER kan 

helpen de ambitie en visie op veiligheid vorm te geven.

hoE is dE VER opgEbouWd? 

De VER bestaat uit een aantal activiteiten gekoppeld aan het plannings- en bouwproces. De VER 

beperkt zich dus niet tot een eenmalige activiteit of het eenmalig opstellen van een rapport, 

maar de uitvoering ervan loopt mee gedurende het gehele plan. Van het initiatief tot aan de 

realisatie. Bovendien strekken de VER en de daarbinnen gemaakte afspraken zich uit tot in de 

gebruiks- en beheerfase. De verschillende activiteiten zijn ondergebracht in zeven modules, 

gekoppeld aan een fase van het bouwproces (zie pagina 19).

De opbouw in modules, zorgt ervoor dat de uitkomsten van de activiteiten geborgd worden 

door een formele afsluiting van de desbetreffende module. De VER voorziet echter ook in het 

meewegen van voortschrijdend inzicht en nieuwe eisen, waardoor een module desgewenst 

(deels) opnieuw kan worden doorlopen. De risicoanalyse vindt feitelijk plaats in module 1 tot en 

met 3. In module 1 marginaal, in module 2 procesmatig en in module 3 integraal.

De VER bestaat uit de volgende modules:

mOdule 1: OnderBOuwing (tOepasBaarheidsOnderzOek)

In deze module wordt ingegaan op de vraag waarom de VER in dit geval zinvol is en in hoeverre 

deze toepassing aansluit bij de visie op veiligheid van de diverse partijen en andere ruimtelijke 

ontwikkelingen in de omgeving van het project.

mOdule 2: intentie

In deze module wordt de veiligheid in de zin van de VER benoemd en wordt de samenwerking 

tussen de betrokken partijen vormgegeven. Op basis hiervan wordt een bestuurlijke beslissing 

gevraagd die later als voorwaarde geldt voor de vergunningverlening voor de realisatie.

mOdule 3: analyse

In de module analyse worden de risico’s geïdentificeerd en geprioriteerd.

mOdule 4: alternatieVen

In deze module worden alternatieve voorstellen voor veiligheidsoplossingen gedaan en

onderbouwd.

mOdule 5: maatregelen

In module 5 worden concrete maatregelen uitgewerkt in samenhang met het 

voorkeursalternatief voor zowel het object in gebruik als tijdens de bouwfase 

(bouwputmanagement). Belangrijk in deze fase is het vinden van compromissen in het geval er 

strijdige maatregelen zijn.
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BOX 6: BOuwputmanagement

Naast het uitwerken van concrete maatregelen, kan ook het zogenaamde 

bouwputmanagement in module 5 een rol spelen. Bouwputmanagement houdt in dat 

veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid geborgd zijn tijdens de bouw; 

bouwputmanagement kan ervoor zorgen dat er zo min mogelijk hinder is. Om deze 

borging waar te maken, moet bij een project gericht worden gestuurd op de 

bouwactiviteiten in relatie tot de omgeving. Wanneer de noodzaak daarvoor aanwezig is, 

kan een aantal scenario’s worden uitgewerkt. Vervolgens kan ook worden bepaald welke 

beheersmaatregelen worden genomen tussen aanvang en oplevering van het project. Deze 

uitvoeringsafspraken richten zich dus niet op de bouwput zelf maar juist op de omgeving 

van de bouwput en de bouwactiviteiten die daarbij de kwaliteit van de beleving en het 

functioneren van deze omgeving raken.

Bronnen:

• Nota Bouwputmanagement (12 september 2005)

• Referentiekader Bouwputmanagement (februari 2006)

mOdule 6: implementatie

De werkgroep (of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger) bewaakt de uitvoering van de 

gemaakte afspraken ten aanzien van veiligheid en kijkt of deze afspraken nog stroken met de 

plannen.

mOdule 7: Beheer

Het maken van afspraken over het beheer in de gebruiksfase. 

ten slOtte: terug naar de Beginfase

Indien er wijzigingen aan de omgeving of het object zijn, kan een volledig of gedeeltelijk VER-

traject opnieuw worden doorlopen.
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 schEma 2: dE VER, hEt bouWpRocEs En bEhEER

Bouwproces
 
Ruimtelijk of bouwplan
 
initiatieffase
 

 

programmafase

Voorlopig Ontwerp
(functionele eisen)
 

Definitief Ontwerp 
(prestatie-eisen)

Bestekfase
 

 

realisatiefase
 

 

Overdracht

Ver modules
 
Onderbouwing
 
Intentie

 
Analyse

Alternatieven
 

 

Maatregelen
 

Indien noodzakelijk:
Bouwputmanagement
 

Implementatie
 

Beheerplan
 

activiteiten Ver
 
•	 Bepalen	nut	en	noodzaak
 
•	 Draagvlak	voor	VER	peilen	en	

vervolgens verwerven
•	 Werkgroep	samenstellen
•	 Toepasbaarheid	onderzoek	en	

actorenanalyse vaststellen
•	 Projectorganisatie	en	procesplan	

opstellen en bestuurlijk vaststellen
 
•	 Beschrijven	veiligheidsrisico's
•	 Onderzoeken	relatie	en	omgeving
•	 Risico's	prioriteren
•	 Selecteren	risico's
•	 Bepalen	restrisico’s

•	 Uitwerken	alternatieve	
mogelijkheden

•	 Selecteren	voorkeursalternatief
•	 Aangeven	van	restrisico's
•	 Bestuurlijke	besluitvorming
 

Uitwerken maatregelen in DO
•	 Sluiten	compromis	over	strijdige	

maatregelen
•	 Aangeven	restrisico's
•	 Afspraken	over	bewaking	van	

uitvoering
•	 Vergunningaanvraag
 
•	 Opstellen	scenario's	en	

beheersmaatregelen
 

•	 Bewaken	uitvoering	gemaakte	
afspraken

•	 Moment	van	ingebruikname
 
•	 Opstellen	integraal	

veiligheidsbeheersplan
•	 Zorgdragen	voor	toegankelijkheid	

gegevens
•	 Geregeld	actualiseren
 

Output
 
Toepasbaarheidsonderzoek
 

Startnotitie + Plan van 
Aanpak
 

Risicoanalyse
 
Programma van Eisen (PvE)

Voorkeursalternatief
 

 Prestatie-eisen

Bestek
 

Vergunning
 

Gerealiseerde maatregelen
 

Einde VER
 
(Deels) herhalen VER

nr.
 
1
 
2
 

3
 

4
 

 

5
 

 

6
 

7
 

0 Aanvang ruimtelijk of bouwplan
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schEma 3: dE VER als cyclisch pRocEs

module 1
Onderbouwing 

module 2
intentie 

module 3
analyse

Oplossingen

Indien noodzakelijk:
Bouwputmanagement 

module 6
implementatie

module 5
maatregelen

module 4
alternatieven

module 3
analyse

module 7
Beheer

Borging *

plan en project

fase ii

fase iii

fase i

*  Bij een strategische VER wordt module 6 niet doorlopen en is module 7 beperkt tot documentenbeheer.



22 veiligheidseffectrapportage



veiligheidseffectrapportage 23

Module 1: ondeRbouWIng 

Het doel van deze eerste module is om de noodzaak om een VER uit te voeren te bepalen. 

Dit gebeurt door middel van een toepasbaarheidsonderzoek. Het resultaat van het 

toepasbaarheidsonderzoek	hoeft	overigens	geen	uitgebreide	exercitie	te	worden.	Het	gaat	

puur om het bepalen of een VER toegevoegde waarde heeft. In de modules die volgen wordt 

de samenwerking tussen betrokken partijen verder vormgegeven en worden de mogelijke 

veiligheidsrisico’s uitvoerig geselecteerd en geprioriteerd. 

schEma 1

Bouwproces
 
Ruimtelijk of bouwplan
 
initiatieffase
 

 

programmafase

Voorlopig Ontwerp
(functionele eisen)
 

Definitief Ontwerp 
(prestatie-eisen)

Bestekfase
 

 

realisatiefase
 

 

Overdracht

Ver module
 
Onderbouwing
 
Intentie

 
Analyse

Alternatieven
 

 

Maatregelen
 

Indien noodzakelijk:
Bouwputmanagement
 

Implementatie
 

Beheerplan
 

activiteiten Ver
 
•	 Bepalen	nut	en	noodzaak
 
•	 Draagvlak	voor	VER	peilen	en	

vervolgens verwerven
•	 Werkgroep	samenstellen
•	 Toepasbaarheid	onderzoek	en	

actorenanalyse vaststellen
•	 Projectorganisatie	en	procesplan	

opstellen en bestuurlijk vaststellen
 
•	 Beschrijven	veiligheidsrisico's
•	 Onderzoeken	relatie	en	omgeving
•	 Risico's	prioriteren
•	 Selecteren	risico's
•	 Bepalen	restrisico’s

•	 Uitwerken	alternatieve	
mogelijkheden

•	 Selecteren	voorkeursalternatief
•	 Aangeven	van	restrisico's
•	 Bestuurlijke	besluitvorming
 

Uitwerken maatregelen in DO
•	 Sluiten	compromis	over	strijdige	

maatregelen
•	 Aangeven	restrisico's
•	 Afspraken	over	bewaking	van	

uitvoering
•	 Vergunningaanvraag
 
•	 Opstellen	scenario's	en	

beheersmaatregelen
 

•	 Bewaken	uitvoering	gemaakte	
afspraken

•	 Moment	van	ingebruikname
 
•	 Opstellen	integraal	

veiligheidsbeheersplan
•	 Zorgdragen	voor	toegankelijkheid	

gegevens
•	 Geregeld	actualiseren
 

Output
 
Toepasbaarheidsonderzoek
 

Startnotitie + Plan van 
Aanpak
 

Risicoanalyse
 
Programma van Eisen (PvE)

Voorkeursalternatief
 

 Prestatie-eisen

Bestek
 

Vergunning
 

Gerealiseerde maatregelen
 

Einde VER
 
(Deels) herhalen VER

nr.
 
1
 
2
 

3
 

4
 

 

5
 

 

6
 

7
 

0 Aanvang ruimtelijk of bouwplan

tOepasBaarheidsOnderzOek

De partij die het initiatief neemt om de mogelijkheden voor een VER te verkennen, stelt - 

eventueel in samenspraak met de overige partijen - een ‘visie op veiligheid’ op. Deze kan 

mede op basis van het gemeentelijk veiligheidsbeleid (het integraal veiligheidsbeleid) worden 

vormgegeven. De visie wordt uiteindelijk opgenomen in het eindproduct van deze module: het 

zogeheten toepasbaarheidsonderzoek. 

Om de toepasbaarheid te bepalen, worden de indicatoren, zoals genoemd in de paragraaf 

“Wanneer kan een VER worden uitgevoerd?” (pagina 12), ingevuld. Er wordt antwoord gegeven op 

onderstaande vragen:

•	 Om	wat	voor	soort project gaat het? 

Het toepassingsgebied is ruimtelijke ordening, infrastructuur of gebiedsinrichting.

•	 Waar	staat	de	intentie van dit project of deze ruimtelijke visie beschreven (bijvoorbeeld in een 

regionaal structuurplan)?

 De omvang van het project of ruimtelijke visie kan beperkt zijn, terwijl het project op 

veiligheidsgebied een brede scope kan hebben. 

•	 Wat	zijn	de	kaders uit een bovenliggend plan op gebied van veiligheid (zoals een integraal 

veiligheidsplan, of een structuur- of streekplan)?

 Als de veiligheidsambities uit een bovenliggend plan geëffectueerd kunnen worden in het 

project, kan een VER zinvol zijn om dit zichtbaar te maken. 

•	 Wat	is	het	karakter van het project? 

	 Een	VER	kan	nuttig	zijn	als	er	onduidelijke,	meervoudige	of	complexe	(bijvoorbeeld	bij	

meerdere partijen met verschillende invalshoeken) en moeilijk beheersbare risico’s zijn.
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•	 Wat	zijn	de	mogelijke veiligheidsrisico’s van het project?

	 Voer	een	VER	uit	als	er	sprake	is	van	complexe	problemen	en/of	conflicterende	

veiligheidsaspecten.

Het toepasbaarheidsonderzoek geeft in grote lijnen aan welke partijen een rol spelen in dit 

proces	van	een	project	en/of	deelprojecten.	Een	verdiepingsslag	hierop	wordt	in	module	2	

gemaakt, met de actorenanalyse.

De onderstaande punten vormen een hulpmiddel om de uitvoering van een VER te 

rechtvaardigen:

 

•	 Een	VER	draagt	niet	bij	aan	het	reduceren/voorkomen	van	het	veiligheidsrisico;

•	 Een	VER	draagt	in lichte mate	bij	aan	het	reduceren	van	het	veiligheidsrisico;

•	 Een	VER	draagt	in hoge mate	bij	aan	het	reduceren	van	het	veiligheidsrisico;	en

•	 Een	VER	draagt	volledig bij aan het voorkomen van het veiligheidsrisico.

Wanneer optie 1 en 2 vaker worden genoemd dan optie 3 en 4 weegt het opstellen van een VER 

waarschijnlijk niet op tegen de kosten en tijd die hieraan verbonden zijn. 
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Module 2: IntentIe

Het doel van deze tweede VER-module is het vastleggen van een intentie, door het ondertekenen 

van een startnotitie. Hiermee spreken de belangrijkste betrokkenen de wens uit om samen de 

veiligheidsrisico’s in een plan serieus onder ogen te zien en te bekijken of er oplossingen voor 

gevonden kunnen worden. 

schEma 2

Bouwproces
 
Ruimtelijk of bouwplan
 
initiatieffase
 

 

programmafase

Voorlopig Ontwerp
(functionele eisen)
 

Definitief Ontwerp 
(prestatie-eisen)

Bestekfase
 

 

realisatiefase
 

 

Overdracht

Ver module
 
Onderbouwing
 
Intentie

 
Analyse

Alternatieven
 

 

Maatregelen
 

Indien noodzakelijk:
Bouwputmanagement
 

Implementatie
 

Beheerplan
 

activiteiten Ver
 
•	 Bepalen	nut	en	noodzaak
 
•	 Draagvlak	voor	VER	peilen	en	

vervolgens verwerven
•	 Werkgroep	samenstellen
•	 Toepasbaarheid	onderzoek	en	

actorenanalyse vaststellen
•	 Projectorganisatie	en	procesplan	

opstellen en bestuurlijk vaststellen
 
•	 Beschrijven	veiligheidsrisico's
•	 Onderzoeken	relatie	en	omgeving
•	 Risico's	prioriteren
•	 Selecteren	risico's
•	 Bepalen	restrisico’s

•	 Uitwerken	alternatieve	
mogelijkheden

•	 Selecteren	voorkeursalternatief
•	 Aangeven	van	restrisico's
•	 Bestuurlijke	besluitvorming
 

Uitwerken maatregelen in DO
•	 Sluiten	compromis	over	strijdige	

maatregelen
•	 Aangeven	restrisico's
•	 Afspraken	over	bewaking	van	

uitvoering
•	 Vergunningaanvraag
 
•	 Opstellen	scenario's	en	

beheersmaatregelen
 

•	 Bewaken	uitvoering	gemaakte	
afspraken

•	 Moment	van	ingebruikname
 
•	 Opstellen	integraal	

veiligheidsbeheersplan
•	 Zorgdragen	voor	toegankelijkheid	

gegevens
•	 Geregeld	actualiseren
 

Output
 
Toepasbaarheidsonderzoek
 

Startnotitie + Plan van 
Aanpak
 

Risicoanalyse
 
Programma van Eisen (PvE)

Voorkeursalternatief
 

 Prestatie-eisen

Bestek
 

Vergunning
 

Gerealiseerde maatregelen
 

Einde VER
 
(Deels) herhalen VER

nr.
 
1
 
2
 

3
 

4
 

 

5
 

 

6
 

7
 

0 Aanvang ruimtelijk of bouwplan

Bouwproces
 
Ruimtelijk of bouwplan
 
initiatieffase
 

 

programmafase

Voorlopig Ontwerp
(functionele eisen)
 

Definitief Ontwerp 
(prestatie-eisen)

Bestekfase
 

 

realisatiefase
 

 

Overdracht

Ver modules
 
Onderbouwing
 
Intentie

 
Analyse

Alternatieven
 

 

Maatregelen
 

Indien noodzakelijk:
Bouwputmanagement
 

Implementatie
 

Beheerplan
 

activiteiten Ver
 
•	 Bepalen	nut	en	noodzaak
 
•	 Draagvlak	voor	VER	peilen	en	

vervolgens verwerven
•	 Werkgroep	samenstellen
•	 Toepasbaarheid	onderzoek	en	

actorenanalyse vaststellen
•	 Projectorganisatie	en	procesplan	

opstellen en bestuurlijk vaststellen
 
•	 Beschrijven	veiligheidsrisico's
•	 Onderzoeken	relatie	en	omgeving
•	 Risico's	prioriteren
•	 Selecteren	risico's
•	 Bepalen	restrisico’s

•	 Uitwerken	alternatieve	
mogelijkheden

•	 Selecteren	voorkeursalternatief
•	 Aangeven	van	restrisico's
•	 Bestuurlijke	besluitvorming
 

Uitwerken maatregelen in DO
•	 Sluiten	compromis	over	strijdige	

maatregelen
•	 Aangeven	restrisico's
•	 Afspraken	over	bewaking	van	

uitvoering
•	 Vergunningaanvraag
 
•	 Opstellen	scenario's	en	

beheersmaatregelen
 

•	 Bewaken	uitvoering	gemaakte	
afspraken

•	 Moment	van	ingebruikname
 
•	 Opstellen	integraal	

veiligheidsbeheersplan
•	 Zorgdragen	voor	toegankelijkheid	

gegevens
•	 Geregeld	actualiseren
 

Output
 
Toepasbaarheidsonderzoek
 

Startnotitie + Plan van 
Aanpak
 

Risicoanalyse
 
Programma van Eisen (PvE)

Voorkeursalternatief
 

 Prestatie-eisen

Bestek
 

Vergunning
 

Gerealiseerde maatregelen
 

Einde VER
 
(Deels) herhalen VER

nr.
 
1
 
2
 

3
 

4
 

 

5
 

 

6
 

7
 

0 Aanvang ruimtelijk of bouwplan

BenOemen Van Veiligheid VOlgens Ver

Uit het toepasbaarheidsonderzoek is naar voren gekomen waarom het uitvoeren van een 

VER bijdraagt aan het reduceren of voorkomen van veiligheidsrisico’s. De conclusies uit 

dit onderzoek vormen de basis voor het benoemen van veiligheid in de zin van de VER, 

zoals opgenomen in de startnotitie. Hier worden de mogelijke veiligheidsrisico’s en de 

veiligheidsdoelen globaal aangeduid. De startnotitie met haar veiligheidsdoelen of het 

toepasbaarheidsonderzoek biedt een fundament dat de uiteindelijke bestuurlijke beslissing 

legitimeert. Zie ook het format op pagina 29.

Overzicht betrokken partijen

Zoals gezegd, kan bij het uitvoeren van de VER een groot aantal mensen en disciplines betrokken 

zijn. Hieronder volgt een overzicht van allerlei mogelijke betrokken partijen: 

•	 initiatiefnemers	(standaard	in	de	werkgroep	vertegenwoordigd):	bijvoorbeeld	

projectontwikkelaars, woningcorporaties, Rijksgebouwendienst, institutionele beleggers,  

het	bedrijfsleven,	etc.;	

•	 hulpdiensten	(idem):	politie,	brandweer,	GG&GD;

•	 gemeentelijke	veiligheidscoördinatoren	(idem);	

•	 overige	betrokken	gemeentelijke	diensten	als	volkshuisvesting,	stadsontwikkeling,	milieu,	

verkeer,	welzijn,	etc.;	

•	 inhoudelijk	deskundigen	als	stedenbouwers,	planologen,	architecten,	bouwprojectmanagers,	

aannemers,	raadgevende	ingenieurs	en	externe	adviseurs,	bouwtechnici,	milieukundigen,	

veiligheidsdeskundigen,	verkeerskundigen,	criminologen,	welzijnswerkers,	etc.;

•	 huidige	en	nieuwe	gebruikers,	zoals	bewoners,	ondernemers	en	winkeliers,	

belangengroeperingen	als	verkeersveiligheidsorganisaties;	en

•	 overige	betrokkenen,	zoals	vervoermaatschappijen,	nutsbedrijven,	etc.	
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sChrijVen startnOtitie

De startnotitie verschaft duidelijke informatie en heeft een wervend karakter. Onderwerpen die 

in de startnotitie aan bod komen zijn:

•	 het	nut	en	de	noodzaak	van	de	werkgroep	VER;

•	 een	samenvatting	van	het	toepasbaarheidsonderzoek;

•	 het	draagvlak	voor	een	VER;

•	 de	grenzen	van	het	VER	proces;

•	 de	taken	van	de	werkgroep;

•	 de	inzet	die	verwacht	wordt	van	de	verschillende	werkgroepleden;

•	 het	mandaat,	is	men	gemachtigd	door	de	organisatie	die	men	vertegenwoordigt?

•	 het	uitvoeringsbudget;

•	 de	planning	van	het	bouwplan	(om	zo	de	eigen	werkzaamheden	te	kunnen	plannen);	en

•	 het	aanwijzen	van	een	VER-regisseur.

Ontwikkelen plan Van aanpak

In het Plan van Aanpak staat hoe de partijen gaan samenwerken en welke afspraken zij daarbij 

met elkaar maken. Er worden afspraken gemaakt over de frequentie van bijeenkomen, de 

agendasetting van die bijeenkomsten, de informatiefunctionaliteiten, de invulling van het 

secretariaatschap en andere zaken die nodig zijn voor de praktische uitvoering van het VER-

proces.	Afhankelijk	van	de	complexiteit	van	het	project,	kan	een	meer	gelaagde	projectstructuur	

nodig zijn, met in uiterste vorm een bestuurlijke stuurgroep en een overall ambtelijke 

projectgroep. 

Het uitvoeren van een VER zal tijd en moeite kosten. Om iedereen ‘bij de les’ te houden, en de 

VER niet te laten verwateren, is het noodzakelijk dat iemand de regie op zich neemt. Deze VER-

regisseur waakt over de voortgang van het proces, neemt beslissingen over het vervolg van 

het project en hakt knopen door. Zo’n VER-regisseur moet bij de start van het proces worden 

aangewezen. Dit betekent niet dat deze bij het uitvoeren van de VER alles voor het zeggen heeft. 

Integendeel, het betrekken van de belanghebbende partijen vormt de basis voor de VER. 

aCtOrenanalyse en COmmuniCatiepatrOnen

Behalve partijen die bij de werkgroep betrokken zijn, is het noodzakelijk om een goede 

actorenanalyse te maken en de communicatiepatronen voor zover zinvol in beeld te brengen. 

Dit betreft alle groepen die direct of indirect met het project te maken hebben, dus ook 

(toekomstige) bewoners, bouwers maar ook investeerders, verzekeraars en passanten. Elk van 

deze groepen heeft zijn eigen dynamiek in het verhaal maar ook zijn eigen mate van open- of 

geslotenheid. Bouwers zullen minder snel het achterste van hun tong laten zien en private 

personen hebben weer andere omgangsvormen dan publieke organisaties. Maar ook binnen 

publieke organisaties kunnen initiatiefnemers soms tegen muren aanlopen. Een actorenanalyse 

is ook zinvol om de rolverdeling van de actoren en de positie van de VER-regisseur in beeld te 

brengen. De actorenanalyse dient na verloop van tijd herijkt te worden, omdat posities ten 

opzichte van elkaar kunnen wijzigen.

BenOemen COmpetenties Ver-regisseur

Om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken, verdient het de aanbeveling een regisseur 

te benoemen. Wie dat is en van welke organisatie, is afhankelijk van het project. Een VER-

regisseur moet in elk geval aanzien genieten bij alle betrokken partijen en moet aan een aantal 

competenties voldoen. Kennis, vaardigheden, houding en netwerk zijn in overeenstemming met 

onder meer:

•	 Omvang	van	het	project;

•	 Soort	vraagstuk;

•	 Aard	van	de	besluitvorming;

•	 Competenties	in	het	team;
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Bestuurlijk afkaarten Ver Veiligheid

De eindproducten van deze module, de startnotitie en het Plan van Aanpak, vragen om een 

bestuurlijke beslissing. Het is mogelijk om hiervoor een speciale bijeenkomst te beleggen. Naast 

de ondertekenaars zijn hier ook de werkgroepleden bij aanwezig om de startnotitie en het Plan 

van Aanpak te bekrachtigen. Om de bijeenkomst een openbaar karakter te geven, zijn diverse 

communicatiemiddelen inzetbaar. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een persbericht en 

het uitnodigen van (lokale) pers en publiek.

 foRmat staRtnotitiE En plan Van aanpak

startnOtitie

In de startnotitie dient de volgende informatie opgenomen te worden: 

algemeen 

•	 Naam	gemeente,	verantwoordelijke	bestuurders;

•	 Naam	initiatiefnemer(s),	verantwoordelijke	functionaris(sen);

•	 Overige	betrokkenen	inclusief	rol	en	functie;

•	 	Afbakening	plangebied	(omschrijving	van	het	bouwplan:	plaats,	aard	en	omvang)	en	

afbakening gebied waarvoor een VER zal worden uitgevoerd. 

dOelen Van het prOjeCt

•	 Benoem	de	veiligheidsdoelen	die	met	behulp	van	de	VER	worden	bereikt.	

Veiligheid 

•	 	Globale	aanduiding	van	de	mogelijke	veiligheidsrisico’s	waar	men	bang	voor	is	(zie	het	

toepasbaarheidsonderzoek);	

•	 	De	globale	veiligheidsdoelen	(eventueel	afgeleid	van	het	gemeentelijk	veiligheidsbeleid	of	

ander	beleid	op	regionaal/provinciaal	niveau)	die	men	nastreeft	voor	het	bouwplan	en	de	

omgeving;	

•	 	Geef	eventueel	aan	dat	de	verdere	uitwerking	van	de	veiligheidsrisico’s	en	-doelen	in	het	

verloop van het traject plaatsvindt. 

Organisatie

•	 Deelnemers	werkgroep

 - Naam

	 -	 Functie	/taak

	 -	 Rol	/	inzet

 - Mandatering

•	 Benoem	(onafhankelijke)	VER-regisseur;

•	 Tijdsplanning;	

•	 Budget.	

Beschrijving VER

•	 Geef	aan	welke	modules	worden	uitgevoerd;	

•	 	Geef	bij	elke	module	aan	welke	activiteiten	zullen	worden	uitgevoerd	en	welke	resultaten	er	

aan het eind van elke module zijn behaald. Neem zoveel mogelijk de activiteiten over uit deze 

handleiding. Pas als het in de startnotitie wordt omschreven en ondertekend, is de VER voor 

een	specifiek	project	vormgegeven;

•	 Geef	aan	wat	de	globale	inhoud	van	de	uiteindelijke	vergunningaanvraag	wordt.	

Ondertekening

•	 Portefeuillehouder(s);	

•	 Bestuurder(s);	

•	 Verantwoordelijke	functionaris	van	de	initiatiefnemer.
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plan Van aanpak

Het is raadzaam om, naast de startnotitie, ook een Plan van Aanpak op stellen. Hierin vindt de 

verdere verdieping plaats. De volgende informatie dient in ieder geval opgenomen te worden: 

maak afspraken t.a.V. de samenwerking

•	 Frequentie	van	bijeenkomsten;

•	 Locatie	van	bijeenkomsten;

•	 Agendasetting	bijeenkomsten;

•	 Informatiefunctionaliteiten;

•	 Invulling	van	het	secretariaatschap;

•	 Benoeming	VER-regisseur;

•	 Overige	praktische	zaken.

BenOem de taken en VerantwOOrdelijkheden Van de Ver-regisseur

•	 Zorgdragen	voor	de	voortgang	van	het	project;

•	 Het	nemen	van	beslissingen	over	vervolg	van	het	project;

•	 Bevoegd	zijn	om	knopen	door	te	hakken;

•	 Etc.

maak een aCtOrenanalyse en Breng COmmuniCatiepatrOnen in Beeld

Er is een aantal methoden denkbaar, waarmee een actorenanalyse (of stakeholderanalyse) 

uitgevoerd kan worden. Deze analyses kunnen gebaseerd worden op concrete interviews met 

actoren,	documentenstudies	en/of	aannames	en	inschattingen.	Er	bestaan	‘snelle’	methodes	en	

meer uitgebreide methodes.

Het is belangrijk om te kijken naar groepen en mensen die de kansen en risico’s in het specifieke 

project vormen of beïnvloeden. Vaak zal men kiezen voor het inventariseren van een grote 

set het grote geheel van mogelijke actoren (stakeholders) en met een andere analyse de 

belangrijkste groep nader uitwerken. De onderstaande methoden zijn daarvoor mogelijk.

1. dE Rasci-mEthodE

De RASCI-methode is een methode waarbij op een eenvoudige en interactieve wijze spelers, 

betrokkenheid en verantwoordelijkheden in kaart worden gebracht. Deze praktisch methode 

komt uit de Verenigde Staten en is een afkorting voor de rollen die binnen projecten en 

processen	kunnen	worden	onderscheiden.	De	methode	hanteert	het	principe	dat	er	maximaal	

vijf soorten rollen bestaan in een activiteit, proces of project:

 

r Responsible Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de activiteit?

a Accountable Aan wie moet verantwoording afgelegd worden?

s Supportive Wie kan support geven?

C Consulted Wie moet geraadpleegd worden?

i Informed Wie moet geïnformeerd worden?
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Processen blijven actueel door deze via RASCI periodiek met de betrokkenen te evalueren.  

Het voordeel van RASCI is dat de methodiek eenvoudig en snel is, waarbij opgemerkt moet 

worden dat een dergelijke procesbeschrijving niet de diepgang heeft die veelal wordt  

bereikt met een traditionele beschrijving van een organisatie.

2. mEthodE Van klijn En koppEnjan 8

 Een andere methode is de methode van Klijn en Koppenjan. Met deze actorenanalyse verkrijgt 

men een nadere inkadering van de betrokken actoren en een meer gestructureerd inzicht in de 

belangen en rollen. Deze stapsgewijze actorenanalyse verloopt in verschillende fasen.  

De verschillende fasen binnen deze analyse zullen hieronder schematisch worden weergeven. 

Deze zijn achtereenvolgens: 

•	 de	analyse	van	de	voorlopige	formulering	van	het	probleem	en	inventarisatie	van	percepties	 

en	competenties	bij	de	betrokken	actoren;

•	 de	inventarisatie	van	percepties	en	doelen	van	de	actoren;

•	 de	identificatie	van	de	actoren,	om	vast	te	kunnen	stellen	wat	de	mate	van	belangrijkheid	is;

•	 de	analyse	van	de	posities	en	afhankelijkheden	van	de	actoren,	om	vast	te	kunnen	stellen	in	

welke	mate	men	van	elkaar	afhankelijk	is;

•	 het	samenvattend	overzicht	betreffende	de	mate	waarin	actoren	‘kritisch’	en/of	‘toegewijd’	

zijn, en of zij in een bepaald opzicht vergelijkbaar zijn. 

Deze fasen van de algehele actorenanalyse zijn steeds vervat in schema’s. Deze komen hieronder 

achtereenvolgens aan de orde. 

fasE 1 Van dE actoREnanalysE

 

de voorlopige formulering van het probleem en inventarisatie van percepties en competenties

 
de huidige
situatie

de oorzaak van 
de situatie

de gewenste 
situatie

alternatieven 
oplossingen

Competenties 
van de actoren

Actor A

Actor B

Actor C

 

fasE 2 Van dE actoREnanalysE

 

het inventariseren van percepties en doelen van de actoren

 
de doelen en wensen het niveau van de percepties 

en het onderscheid in groepen 
de obstakels die kunnen 
ontstaan bij verschillen in 
percepties

Actor A

Actor B

Actor C

 

actoren

Variabelen

actoren

Variabelen

8		 Koppenjan,	J.	&	Klijn,	E.H	(2004:	135-147).	Managing	uncertainties	in	networks.	London:	Routledge.
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fasE 3 Van dE actoREnanalysE

 

het identificeren van actoren

 
Belangrijke actoren voor het 
vinden van een oplossing

actoren die kunnen worden 
aangewezen als leidend

Belangrijke actoren voor het 
realiseren van de eigen doelen 
en de beleidsdoelen

Actor A

Actor B

Actor C

 

fasE 4 Van dE actoREnanalysE

 

het analyseren van de posities en afhankelijkheden van actoren

 
de middelen van de actoren het belang van de middelen 

voor het project. zijn ze ergens 
anders tevens te verkrijgen?

de afhankelijkheid tussen  
de actoren 

Actor A

Actor B

Actor C

 

fasE 5 Van dE actoREnanalysE

 

type actor 

 
kritisch toegewijd Vergelijkbaar

Actor A

Actor B

Actor C

 

actoren

Variabelen

actoren

Variabelen

actoren

Variabelen
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Module 3: analyse

Het doel van deze module is het beschrijven van de veiligheidsrisico’s en wat de ernst van 

de gevolgen zou kunnen zijn. Het resultaat van deze module is een rapportage waarin de 

veiligheidsrisico’s van het project op een overzichtelijke wijze in beeld zijn gebracht en 

geprioriteerd worden. Bij de rapportage hoort ook een overzicht van de betrokken partijen, 

en vermelding van de mate waarin men instemt met de vermelde veiligheidsrisico’s en hun 

prioritering. 

schEma 3

Bouwproces
 
Ruimtelijk of bouwplan
 
initiatieffase
 

 

programmafase

Voorlopig Ontwerp
(functionele eisen)
 

Definitief Ontwerp 
(prestatie-eisen)

Bestekfase
 

 

realisatiefase
 

 

Overdracht

Ver module
 
Onderbouwing
 
Intentie

 
Analyse

Alternatieven
 

 

Maatregelen
 

Indien noodzakelijk:
Bouwputmanagement
 

Implementatie
 

Beheerplan
 

activiteiten Ver
 
•	 Bepalen	nut	en	noodzaak
 
•	 Draagvlak	voor	VER	peilen	en	

vervolgens verwerven
•	 Werkgroep	samenstellen
•	 Toepasbaarheid	onderzoek	en	

actorenanalyse vaststellen
•	 Projectorganisatie	en	procesplan	

opstellen en bestuurlijk vaststellen
 
•	 Beschrijven	veiligheidsrisico's
•	 Onderzoeken	relatie	en	omgeving
•	 Risico's	prioriteren
•	 Selecteren	risico's
•	 Bepalen	restrisico’s

•	 Uitwerken	alternatieve	
mogelijkheden

•	 Selecteren	voorkeursalternatief
•	 Aangeven	van	restrisico's
•	 Bestuurlijke	besluitvorming
 

Uitwerken maatregelen in DO
•	 Sluiten	compromis	over	strijdige	

maatregelen
•	 Aangeven	restrisico's
•	 Afspraken	over	bewaking	van	

uitvoering
•	 Vergunningaanvraag
 
•	 Opstellen	scenario's	en	

beheersmaatregelen
 

•	 Bewaken	uitvoering	gemaakte	
afspraken

•	 Moment	van	ingebruikname
 
•	 Opstellen	integraal	

veiligheidsbeheersplan
•	 Zorgdragen	voor	toegankelijkheid	

gegevens
•	 Geregeld	actualiseren
 

Output
 
Toepasbaarheidsonderzoek
 

Startnotitie + Plan van 
Aanpak
 

Risicoanalyse
 
Programma van Eisen (PvE)

Voorkeursalternatief
 

 Prestatie-eisen

Bestek
 

Vergunning
 

Gerealiseerde maatregelen
 

Einde VER
 
(Deels) herhalen VER

nr.
 
1
 
2
 

3
 

4
 

 

5
 

 

6
 

7
 

0 Aanvang ruimtelijk of bouwplan

Bouwproces
 
Ruimtelijk of bouwplan
 
initiatieffase
 

initiatieffase

 

programmafase

Voorlopig Ontwerp
(functionele eisen)
 

Definitief Ontwerp 
(prestatie-eisen)

Bestekfase
 

 

realisatiefase
 

 

Overdracht

Ver modules
 
Onderbouwing
 
Intentie

 
Analyse

Alternatieven
 

 

Maatregelen
 

Indien noodzakelijk:
Bouwputmanagement
 

Implementatie
 

Beheerplan
 

activiteiten Ver
 
•	 Bepalen	nut	en	noodzaak
 
•	 Draagvlak	voor	VER	peilen	en	

vervolgens verwerven
•	 Werkgroep	samenstellen
•	 Toepasbaarheid	onderzoek	en	

actorenanalyse vaststellen
•	 Projectorganisatie	en	procesplan	

opstellen en bestuurlijk vaststellen
 
•	 Beschrijven	veiligheidsrisico's
•	 Onderzoeken	relatie	en	omgeving
•	 Risico's	prioriteren
•	 Selecteren	risico's
•	 Bepalen	restrisico’s

•	 Uitwerken	alternatieve	
mogelijkheden

•	 Selecteren	voorkeursalternatief
•	 Aangeven	van	restrisico's
•	 Bestuurlijke	besluitvorming
 

Uitwerken maatregelen in DO
•	 Sluiten	compromis	over	strijdige	

maatregelen
•	 Aangeven	restrisico's
•	 Afspraken	over	bewaking	van	

uitvoering
•	 Vergunningaanvraag
 
•	 Opstellen	scenario's	en	

beheersmaatregelen
 

•	 Bewaken	uitvoering	gemaakte	
afspraken

•	 Moment	van	ingebruikname
 
•	 Opstellen	integraal	

veiligheidsbeheersplan
•	 Zorgdragen	voor	toegankelijkheid	

gegevens
•	 Geregeld	actualiseren
 

Output
 
Toepasbaarheidsonderzoek
 

Startnotitie + Plan van 
Aanpak
 

Risicoanalyse
 
Programma van Eisen (PvE)9

Voorkeursalternatief
 

 Prestatie-eisen

Bestek
 

Vergunning
 

Gerealiseerde maatregelen
 

Einde VER
 
(Deels) herhalen VER

nr.
 
1
 
2
 

3
 

4
 

 

5
 

 

6
 

7
 

0 Aanvang ruimtelijk of bouwplan

 

BOX 7: wat is een risiCOanalyse?

Risicoanalyse helpt om de risico’s voor individuele personen, groepen van personen, 

eigendommen en de omgeving inzichtelijk te maken.

Het is een algemeen begrip voor een grote familie van verschillende methodieken en 

modellen. De gemeenschappelijke eigenschap is dat de risico’s op systematische wijze 

worden geanalyseerd. Een tweede min of meer gemeenschappelijke eigenschap is dat het 

risiconiveau kan worden bepaald. In de praktijk worden risicoanalyses voor meerdere 

doelen gebruikt:

• De keuze tussen verschillende alternatieven onderbouwen op het gebied van veiligheid;

• De algemene consistentie van het plan en ontwerp beoordelen op veiligheid;

• De veiligheid van het ontwerp aantonen door toetsing aan de veiligheidscriteria;

• De kosteneffectiviteit van maatregelen optimaliseren.

Bron: Handreiking Risicoanalyse Tunnelveiligheid, 1 september 2006

BesChrijVen VeiligheidsrisiCO’s en OnderzOeken relatie met OmgeVing

Streef bij de identificatie van de risico’s naar volledigheid, door alle vormen van veiligheid onder 

de loep te nemen. Later kan door het stellen van prioriteiten een waarde worden gegeven aan 

de verschillende risico’s en kunnen minder belangrijke vormen alsnog worden geschrapt. Het 

format ‘Analyse’ is behulpzaam bij de inventarisatie, zie pagina 37. 

9 Het VER-proces levert geen volledig PvE, maar wel een bijdrage voor het algemene PvE in de vorm van veiligheidseisen en 

eventuele gebruiksbeperkingen. 
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De werkgroep kan bij de identificatie van risico’s gebruik maken van veel bestaand 

materiaal, zoals politiecijfers, brandstatistieken, slachtofferenquêtes, bevolkingsonderzoek, 

ongevalstatistieken e.d. De werkgroepleden dienen, elk voor het eigen terrein, de benodigde 

informatie aan te leveren. Breng per soort veiligheidsrisico de betrokken partij in beeld. Zo wordt 

inzichtelijk of alle betrokken partijen deelnemen aan de werkgroep. Mocht blijken dat er nog 

belangrijke partijen ontbreken, dan is dit het moment om deze alsnog uit te nodigen. 

In	de	analyse	kan	het	accent	liggen	op	het	voorkomen	van	incidenten	en/of	het	beperken	van	

schade, hetzij letselschade, zaakschade, of milieuschade. Uitgangspunt voor het ontwerp is dat 

men veilig in het plangebied moet kunnen wonen, werken en recreëren. Veelal gaat de meeste 

aandacht uit naar het voorkomen en beperken van letselschade, in relatie tot zelfredding en 

hulpverlening. Daartoe worden de risico’s doorgaans eerst geanalyseerd met behulp van een 

generiek en statisch model, zoals de kwantitatieve risicoanalyse. In tweede instantie kan 

een meer dynamische en op de lokale situatie toegespitste wijze van analyseren zinvol zijn, 

zoals een scenarioanalyse. In de hulpverlening en rampenbestrijding worden bijvoorbeeld 

scenarioanalyses gebruikt om het incidentverloop in de tijd te analyseren, in relatie tot de 

ontwikkeling van de processen van zelfredding en hulpverlening ter plaatse.

 BOX 8: sCenariOanalyse

Een scenarioanalyse is een instrument voor het objectief beschouwen van de ontwikkeling 

en afwikkeling van een beperkt aantal ongevalscenario’s. De scenarioanalyse geeft 

daarmee inzicht in enerzijds de mate waarin het ruimtelijk systeem voldoet aan de 

gestelde veiligheidsdoelen, en anderzijds in de maatregelen die zonodig getroffen moeten 

worden om alsnog de gestelde veiligheidsdoelen te bereiken.

BRON: Leidraad scenarioanalyse; Ongevallen in tunnels (mei 2004).

risiCO’s priOriteren 

Na analyse kunnen prioriteiten worden gesteld. Deze zijn gebaseerd op de veiligheidsdoelen en 

doelvoorschriften. Een lastig punt daarbij is dat de verschillende schadesoorten in verschillende 

maatstaven worden uitgedrukt. Zoals zaakschade in financiële termen en letselschade 

in mensenlevens, zorglast etc. Hierdoor word het vaak een kwestie van appels met peren 

vergelijken. Dit vergt de deskundigheid van bestuurders en kan, zo nodig, ondersteund worden 

met een multicriteria analyse. Bij het vaststellen van de prioriteiten dient vanzelfsprekend 

rekening	te	worden	gehouden	met	het	bestaande	nationale	en/of	gemeentelijke	beleid	en	

eventueel van toepassing zijnde normering. Niet iedereen zal dezelfde prioriteit (willen) 

toekennen aan de gevonden risico’s. Het is van belang hier zoveel mogelijk consensus over te 

bereiken.	Lukt	dat	niet	dan	kunnen	de	verschillen	expliciet	worden	vermeld	in	de	rapportage.

In	het	kader	van	het	eerder	genoemde	groepsrisico	(zie	box	3)	zal	per	soort	risico	moeten	

worden nagegaan of er sprake is van een verantwoordingsplicht, zoals bij opslag en vervoer 

van gevaarlijke stoffen, railverkeer en waterveiligheid. In de verantwoordingsplicht voor 

groepsrisico’s wordt een politiek gemotiveerd oordeel gegeven over de aanvaardbaarheid van 

de kans op een ramp met een bepaalde omvang ten gevolge van een risicovolle activiteit: In 

hoeverre kunnen de gevolgen van een mogelijke ramp worden voorkomen dan wel verminderd 

en welke mogelijkheden zijn er voor een adequate rampenbestrijding en hulpverlening?  

(Bron: Beleidskader Groepsrisico, ministerie van VROM, 2006).
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seleCteren risiCO’s en Bepalen restrisiCO’s

Het ingevulde format ‘Analyse’ vormt de basis voor de eerste verslaglegging van de 

werkgroep, die door middel van een rapportage met het bestuur besproken zal worden. 

Behalve het analyseformat zelf bevat deze rapportage de risico’s die de werkgroep heeft 

geselecteerd en waarvoor oplossingen worden aangedragen door de wetgever in de vorm van 

middelvoorschriften, aangevuld met oplossingen die uit de risicoanalyses naar voren komen. 

Het verdient aanbeveling om de afspraken uit de startnotitie erbij te nemen. Moet de globale 

beschrijving van de problematiek worden aangepast of aangescherpt, wordt nog steeds aan de 

oorspronkelijke uitgangspunten voldaan, is het overzicht van de betrokkenen volledig of kan 

naar aanleiding van het analyseformat de samenstelling van de werkgroep worden aangepast? 

Besluit de rapportage met enkele punten waarover een beslissing moet worden genomen, zodat 

helder wordt wat het vertrekpunt is voor module 4. Bijvoorbeeld: ‘Committeert het bestuur zich 

aan de inventarisatie van de risico’s en is men bereid daarin te investeren?’ en ‘Onderschrijft men 

de aangegeven prioriteiten?’ en ‘Onderschrijft men dat voor al deze prioriteiten oplossingen 

gevonden moeten worden?’. 

 
foRmat analysE

Het format Analyse bestaat uit vijf delen: 

deel 1: OVerziCht risiCO’s

Dit deel betreft een formulier waarop een eerste algemeen overzicht van de risico’s gegeven 

kan worden. De eerste kolom omvat een aantal risico’s (verdeeld naar de drie te onderscheiden 

risicocategorieën). De gebruiker kan dit overzicht van mogelijke risico’s desgewenst indikken, 

uitbreiden	met	meer/andere	risico’s	of	(deels)	detailleren	door	bijvoorbeeld	een	risico	als	

‘criminaliteit’ in onderdelen te splitsen. Verder is het van belang om per risico de vraag te 

stellen of het desbetreffende risico zich kan voordoen als de bouwplannen in het plangebied 

verwerkelijkt zijn. 

De	vierdeling	van:	nieuwbouw,	datgene	dat	blijft,	het	verdwijnen	van	gebouwen/functies	en	

ten slotte de relatie plangebied versus omgeving, maakt het mogelijk om de risico’s meer 

specifiek te maken in de verschillende situaties. Zo wordt nogal eens vergeten dat in een 

nieuwbouwplan ook oude elementen (met risico’s) blijven bestaan – een kanaal, een spoorlijn, 

etc.	Ook	het	verdwijnen	van	een	gebouw/functie	kan	tot	problemen	leiden.	Bijvoorbeeld	een	

jongerenspeelplek die verdwijnt, kan een nieuw risico op overlast opleveren. 

deel 2 t/m 4: Verdieping risiCOCategOrieën

In de volgende delen worden de risicocategorieën ‘criminaliteit en (sociale) onveiligheid’, 

‘branden,	rampen	en	externe	veiligheid’	en	‘crisisbestendigheid’	nader	uitgediept	en	

gedetailleerd met behulp van een aantal soorten risico’s. 

deel 5: 

Het vijfde deel is het belangrijkste. Hier geeft men een eindoordeel over de benoemde risico’s. 

Vaak zal dit onderdeel pas na de nodige discussies in de werkgroep en na eventueel nader 

onderzoek kunnen worden ingevuld: 

•	 In	de	linker	kolom:	de	risico’s	die	zich	bij	dit	bouwplan	/	in	dit	plangebied	zouden	kunnen	

voordoen;	

•	 Daarachter	geeft	men	met	een	cijfer	de	kans	aan	(10:	zal	zich	heel	vaak	voordoen/	1:	komt	niet/

nauwelijks	voor);	

•	 De	kolom	erachter	geeft	men	op	eenzelfde	manier	een	grove	indicatie	van	de	ernst	van	de	

gevolgen	als	het	risico	zich	onverhoopt	voordoet	(10:	zeer	ernstig	/	1:	nauwelijks	ernstig);	en	

•	 In	de	laatste	kolom	geeft	de	werkgroep	als	totaal	een	eindoordeel	over	de	prioriteit	(H	=	hoog,	

M	=	midden,	L	=	laag).	
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foRmuliER 1: oVERzicht Risico’s 

 

risico mogelijk doet dit risico zich voor bij (ja = X) 
Betrokken 
partijen

 
het nieuwe 
dat komt 

dat wat 
blijft 

dat wat 
verdwijnt 

in relatie 
tot 
omgeving 

Criminaliteit en (sociale) onveiligheid 

Criminaliteit, zoals inbraak, diefstal, bedreiging, 
beroving, overval, vernieling, geweld en 
brandstichting 

Hinder, overlast en verloedering 

Onveiligheidsgevoel bij bezoekers, werknemers, 
bewoners, waardoor zij de locatie mijden 

 

Brand, rampen en externe veiligheid 

Brand 

Blootstelling aan gifgassen of rook 

Explosie	door	onder	andere	terrorisme,	gaslek	of	
kortsluiting 

Verstoring van de openbare orde, zoals rellen, 
gijzeling en sabotage, waardoor paniek ontstaat 

Natuurgeweld 

Verkeers- en transportongevallen op toeleidende 
routes of binnen het project 

 

Crisisbestendigheid

Uitval van nutsvoorzieningen of 
communicatiesystemen

Grootschalige overstromingen 

Terroristische aanslag 

Verstoring van drinkwater- of voedselvoorziening

Uitval van het bancaire verkeer

Verstoring van de rechtsorde en openbaar 
bestuur

Nucleaire of radiologische ongevallen
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foRmuliER 2: cRiminalitEit En (socialE) onVEilighEid 

 

het item risico Betrokken partijen

 

a 
aanwezigheid potentiële daders 

•		Er	zijn	dealers,	daklozen,	verslaafden,	groepen	jongeren	
te verwachten op of rond de locatie

•		De	locatie	kent	voorzieningen	zoals	opslag	van	
waardevolle spullen, verkoop- of gebruikspunten van 
alcohol of drugs, informele slaapplaatsen voor dak- en 
thuislozen, die criminaliteit aantrekken

•		Aanwezigheid	van	een	bovengemiddeld	aantal	
probleemhuishoudens

 

B 
sociale controle, zichtbaarheid 

•		Het	project	is	onvoldoende	overzichtelijk;	zichtlijnen	
naar potentiële risico’s ontbreken

•		Criminaliteitsgevoelige	plekken	zijn	onvoldoende	
verlicht en er is onvoldoende formeel en informeel 
toezicht

 

C 
Betrokkenheid/ verantwoordelijkheid 

•		Er	is	geen	duidelijk	onderscheid	tussen	openbaar	en	
privaat gebied, waardoor beheer onduidelijk wordt

•		Woonklimaat	wordt	negatief	beïnvloed	door	hoge	
mutatiegraad c.q. de neiging om te verhuizen.

•		Bewoners	zijn	niet	betrokken	bij	hun	buurt	of	wijk
•		Individuele	herkenbaarheid	van	medegebruikers	is	niet	

meer mogelijk vanwege de schaal van de bebouwing

 

d 
attractiviteit 

•		Achterstallig	onderhoud,	verpaupering,	verloedering,	
stank en lawaai brengen de gebouwen en de omgeving 
in een neerwaartse spiraal. Gebruikers worden niet 
gemotiveerd om de locatie heel en netjes te houden

•		In	de	wijk	staan	veel	dezelfde	woningen	die	niet	de	
voorkeur van de gebruiker zijn

•		Levendigheid	en	gezelligheid	ontbreken	
•		Materiaalgebruik	en	kleuren	zijn	meer	van	hetzelfde

 

e 
toegankelijkheid 

•		Bewegwijzering	is	niet	logisch
•		Voor	potentieel	onveilige	routes	ontbreken	veiliger	

alternatieven
•		Er	zijn	veel	vluchtroutes	voor	potentiële	daders
•		Dieven	en	vandalen	slaan	eenvoudig	hun	slag	door	

gebrek aan deugdelijk hang- en sluitwerk of een 
alarminstallatie

•		Risicovolle	plaatsen	in	het	project	zijn	onvoldoende	
toegankelijk voor hulpdiensten

•		Mensen	met	functiebeperkingen	kunnen	de	locatie	niet	
gemakkelijk in of uit

 

f  
potentieel doelwit 

•		Er	zijn	kwetsbare	personen	of	goederen	aanwezig.
•		Gebouwen	en	terreinen	voldoen	niet	aan	een	minimale	

vorm van inbraakwerendheid. Attractieve voorraden in 
die gebouwen vormen een risico voor inbraak

 

g 
etc. 
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foRmuliER 3: bRand, RampEn En ExtERnE VEilighEid

 

risico Betrokken partijen

 

Grote	brand	in	een	complex/gebied,	waarbij	grote	aantallen	personen	gered	of	bevrijd	
moeten worden 

 

Grote brand op een industrieterrein in of rond het projectgebied, die grootschalige 
hulpverlening vraagt en waarbij personen moeten vluchten vanwege de dreiging van 
rook en gevaarlijke stoffen 

 

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen op een industrieterrein in of rond de projectlocatie 

 

Grootschalig verkeers- of spoorwegongeval met vele slachtoffers, waarbij 
omvangrijke medische hulpverlening nodig is

 

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen uit transport over nabijgelegen weg of spoor 

 

Bij massa-evenement of in grote publieksruimte, zoals zwembad, winkelcentrum en 
pretpark,	breken	rellen	uit	of	ontstaat	paniek;	vluchtwegen	kunnen	publieksstroom	
niet aan, hulpverlening kan er niet bij 

 

Wateroverlast

 

Kwetsbaarheid	project	voor	bijvoorbeeld	aardbeving	of	(dreiging	van)	extreem	
slechte	weersomstandigheden,	zoals	windhoos,	extreme	hitte	of	kou	
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foRmuliER 4: cRisisbEstEndighEid 

 

risico Betrokken partijen

 

Uitval van nutsvoorzieningen of communicatiesystemen

 

Overstromingen, door rivieren die buiten hun oevers treden of door lekkages 

 

Door een terroristische aanslag is er geen vliegverkeer van en naar de luchthaven 
mogelijk

 

De handhaving van de openbare orde en veiligheid in het stadscentrum is in het 
geding door supportersgeweld

 

In	drinkwater	of	voedsel	zijn	toxische	stoffen	aangetroffen

 

Uitval van het bancaire verkeer

 

Een lekkende olietanker waardoor de waterkwaliteit wordt aangetast

 

Nucleaire of radiologische ongevallen
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foRmuliER 5: Risico En pRioRitEit 

 

risico kans dat dit risico optreedt10 ernst van de gevolgen11 prioriteit 
h = hoog
m = midden
l = laag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RappoRtagE; sElEctiE Van Risico’s

Behalve de prioritering is het ook noodzakelijk om een selectie te maken van de risico’s waarvoor 

oplossingen gevonden moeten worden. Het ingevulde analyseformat vormt daarmee de basis 

voor de eerste rapportage van de werkgroep, die voor goedkeuring zal worden voorgelegd aan 

het bestuur. 

10	 Zeer	groot	=	10,	nauwelijks	=	1	

11	 Zeer	ernstig	=	10,	nauwelijks	=	1	
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Module 4: alteRnatIeven

Het doel van de vierde VER-module is om diverse ideeën voor oplossingen op tafel te krijgen,  

om te komen tot een veiligheidsvriendelijk ontwerp. 

schEma 4

Bouwproces
 
Ruimtelijk of bouwplan
 
initiatieffase
 

 

programmafase

Voorlopig Ontwerp
(functionele eisen)
 

Definitief Ontwerp 
(prestatie-eisen)

Bestekfase
 

 

realisatiefase
 

 

Overdracht

Ver module
 
Onderbouwing
 
Intentie

 
Analyse

Alternatieven
 

 

Maatregelen
 

Indien noodzakelijk:
Bouwputmanagement
 

Implementatie
 

Beheerplan
 

activiteiten Ver
 
•	 Bepalen	nut	en	noodzaak
 
•	 Draagvlak	voor	VER	peilen	en	

vervolgens verwerven
•	 Werkgroep	samenstellen
•	 Toepasbaarheid	onderzoek	en	

actorenanalyse vaststellen
•	 Projectorganisatie	en	procesplan	

opstellen en bestuurlijk vaststellen
 
•	 Beschrijven	veiligheidsrisico's
•	 Onderzoeken	relatie	en	omgeving
•	 Risico's	prioriteren
•	 Selecteren	risico's
•	 Bepalen	restrisico’s

•	 Uitwerken	alternatieve	
mogelijkheden

•	 Selecteren	voorkeursalternatief
•	 Aangeven	van	restrisico's
•	 Bestuurlijke	besluitvorming
 

Uitwerken maatregelen in DO
•	 Sluiten	compromis	over	strijdige	

maatregelen
•	 Aangeven	restrisico's
•	 Afspraken	over	bewaking	van	

uitvoering
•	 Vergunningaanvraag
 
•	 Opstellen	scenario's	en	

beheersmaatregelen
 

•	 Bewaken	uitvoering	gemaakte	
afspraken

•	 Moment	van	ingebruikname
 
•	 Opstellen	integraal	

veiligheidsbeheersplan
•	 Zorgdragen	voor	toegankelijkheid	

gegevens
•	 Geregeld	actualiseren
 

Output
 
Toepasbaarheidsonderzoek
 

Startnotitie + Plan van 
Aanpak
 

Risicoanalyse
 
Programma van Eisen (PvE)

Voorkeursalternatief
 

 Prestatie-eisen

Bestek
 

Vergunning
 

Gerealiseerde maatregelen
 

Einde VER
 
(Deels) herhalen VER

nr.
 
1
 
2
 

3
 

4
 

 

5
 

 

6
 

7
 

0 Aanvang ruimtelijk of bouwplan

Bouwproces
 
Ruimtelijk of bouwplan
 
initiatieffase
 

initiatieffase

 

programmafase

Voorlopig Ontwerp
(functionele eisen)
 

Definitief Ontwerp 
(prestatie-eisen)

Bestekfase
 

 

realisatiefase
 

 

Overdracht

Ver modules
 
Onderbouwing
 
Intentie

 
Analyse

Alternatieven
 

 

Maatregelen
 

Indien noodzakelijk:
Bouwputmanagement
 

Implementatie
 

Beheerplan
 

activiteiten Ver
 
•	 Bepalen	nut	en	noodzaak
 
•	 Draagvlak	voor	VER	peilen	en	

vervolgens verwerven
•	 Werkgroep	samenstellen
•	 Toepasbaarheid	onderzoek	en	

actorenanalyse vaststellen
•	 Projectorganisatie	en	procesplan	

opstellen en bestuurlijk vaststellen
 
•	 Beschrijven	veiligheidsrisico's
•	 Onderzoeken	relatie	en	omgeving
•	 Risico's	prioriteren
•	 Selecteren	risico's
•	 Bepalen	restrisico’s

•	 Uitwerken	alternatieve	
mogelijkheden

•	 Selecteren	voorkeursalternatief
•	 Aangeven	van	restrisico's
•	 Bestuurlijke	besluitvorming
 

Uitwerken maatregelen in DO
•	 Sluiten	compromis	over	strijdige	

maatregelen
•	 Aangeven	restrisico's
•	 Afspraken	over	bewaking	van	

uitvoering
•	 Vergunningaanvraag
 
•	 Opstellen	scenario's	en	

beheersmaatregelen
 

•	 Bewaken	uitvoering	gemaakte	
afspraken

•	 Moment	van	ingebruikname
 
•	 Opstellen	integraal	

veiligheidsbeheersplan
•	 Zorgdragen	voor	toegankelijkheid	

gegevens
•	 Geregeld	actualiseren
 

Output
 
Toepasbaarheidsonderzoek
 

Startnotitie + Plan van 
Aanpak
 

Risicoanalyse
 
Programma van Eisen (PvE)8

Voorkeursalternatief
 

 Prestatie-eisen12

Bestek
 

Vergunning
 

Gerealiseerde maatregelen
 

Einde VER
 
(Deels) herhalen VER

nr.
 
1
 
2
 

3
 

4
 

 

5
 

 

6
 

7
 

0 Aanvang ruimtelijk of bouwplan

 

uitwerken alternatieVe mOgelijkheden

Om alternatieven vast te stellen, moet eerst bepaald worden wat te doen met de gesignaleerde 

risico’s uit het analyseformat. Het is aan de werkgroep om hierin keuzes te maken. Allereerst legt 

men de risico’s op tafel, in het bijzonder de risico’s die in module 3 een hoge prioriteit kregen. 

Het verdient aanbeveling om ook naar de lager geprioriteerde risico’s te kijken. Vaak komt 

men namelijk tot oplossingen voor meerdere risico’s tegelijk. Bij elk risico dient de werkgroep 

zich de vraag te stellen wat er aan te doen zou zijn. In de praktijk blijkt een groot scala aan 

risicoreducerende oplossingen beschikbaar te zijn van planologische, stedenbouwkundige, 

bouwtechnische, civieltechnische en organisatorische aard.

Om mogelijke oplossingen te inventariseren en te selecteren, kan de werkgroep gebruik maken 

van een beschermingslagen methodiek, zoals voorgesteld door de Adviesraad Gevaarlijke 

Stoffen (AGS)13 (zie de tabel op pagina 46). De werkgroep kan zich daarbij laten ondersteunen 

door	creatieve	deskundigen	en/of	onderzoeksgegevens	raadplegen.	Beschermingslagen	zijn	

deelsystemen die gedurende de ontwikkeling van een incident opeenvolgend en onderling 

onafhankelijk barrières vormen tegen het optreden van schadelijke effecten. Daarom is het 

nodig het ontstaan en de ontwikkeling van een ongeval stap voor stap te volgen en bij elke stap 

na te gaan of er aangrijpingspunten zijn om een verdere ontwikkeling te voorkomen, beperken 

of bestrijden met technische en organisatorische maatregelen. Beschermingslagen moeten 

onafhankelijk van elkaar functioneren, dat wil zeggen dat als één laag wordt aangesproken en 

faalt, de volgende laag niet automatisch óók faalt. 

In de praktijk blijken maatregelen vooral efficiënt te zijn als ze brongericht zijn (hoe dichter bij 

de bron des te –technisch- simpeler te realiseren) en over meerdere lagen verdeeld zijn (niet op 

één paard wedden om geen last te krijgen van de wet van de verminderende meeropbrengsten). 

12  Het VER-proces levert geen volledige set prestatie-eisen, maar wel een bijdrage op het gebied van veiligheid. 

13	 De	AGS	adviseert	op	verzoek	van	de	ministers	van	BZK,	VROM	en	V&W	om	de	beoordeling	van	veiligheid	vanuit	externe	

veiligheid en door de hulpverlening beter op elkaar af te stemmen. De AGS heeft aandacht gevraagd voor de ontwikkeling 

van een methode voor systematische inventarisatie van veiligheidsmaatregelen en heeft daarbij een nadere handreiking 

aangekondigd	(http://www.adviesraadgevaarlijkestoffen.nl/).
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Een en ander laat onverlet dat, naast brongerichte maatregelen, ingrepen in de openbare ruimte 

en bouw ook zinvol kunnen zijn.

tabEl 1

 

# fase van kans op en ontwikkeling van incident Voorbeelden van beschermingslagen

 

1 Zo (inherent) veilig mogelijk ontwerp van 
risicovolle activiteit.

Selectie van veiliger processen in plangebied (b.v. 
andere routering van transport van gevaarlijke 
stoffen) en van een veiliger technische uitvoering 
van gevaarlijke processen (b.v. dijkhoogte).

 

2 Reguliere procesvoering van risicovolle activiteit. Kwaliteitseisen aan de continuïteit van de 
bedrijfsvoering van b.v. het OV.

 

3 Irreguliere situatie bij risicovolle activiteit, herstel 
reguliere situatie mogelijk.

Beschikbaarheid uitwijkmogelijkheden zoals 
een vluchtstrook, reactiemogelijkheden op 
afwijkende meetwaarden in b.v. verkeer of de 
procesindustrie, al dan niet geautomatiseerd of 
met behulp van toezicht.

 

4 Ontstaan onveilige situatie, herstel veilige 
situatie mogelijk.

Ontsporinggeleiding, vangrails langs weg en 
automatische noodstop voor procesinstallaties.

 

5 Beperkt incident, interne beheersing van situatie 
mogelijk.

Sprinklers, riolering in tunnels (met 
explosieveilige	pompen)	en	opvangreservoirs	van	
gevaarlijke stoffen.

 

6 Incident,	beperking	van	externe	schade	mogelijk	
(in open ruimte en van gebouwen).

Compartimentering met fysieke barrières (buiten 
en binnen) of begroeiing (buiten), maar b.v. ook 
stoplijnen voor brand (buiten).

 

7 Incident, beperking van blootstelling mogelijk. Ruime	zonering	en	extensieve	bestemming	om	
de aanwezigheid van personen en kwetsbare 
groepen te beperken, speciaal glas tegen 
invloed	van	brand	of	explosie,	kierdichtheid	en	
ventilatiestop tegen binnendringen van rook en 
giftige gassen.

 

8 Incident, zelfredding nodig. Ruime vluchtwegen binnen, transversale 
vluchtroutes buiten, vaste opstapplaatsen op 
noodtransport, speciale voorzieningen voor 
kwetsbare groepen.

 

9 Incident, hulpverlening nodig. Gegarandeerde aanrijroutes en ruime 
toegankelijkheid gebied en gebouwen voor 
hulpverlening, bluswatervoorziening (blusvijvers 
en hydranten), ruimte voor veilige opstelplaatsen 
met minimale loopafstand naar potentiële 
incidentplaatsen, veilige werkruimte en geschikte 
werkcondities op potentiële incidentplaatsen.

 

Vervolgens is het belangrijk om aan te geven welke risico’s niet worden afgedekt. Deze 

restrisico’s kunnen niet altijd ‘opgevangen’ worden in de beheerfase. Probeer ‘oplossingen’ 

als	meer	politie,	brandweer	en	ambulancediensten,	of	het	inhuren	van	extra	manbewaking,	

hulpverleners en controleurs, zo veel mogelijk te voorkomen. Anders worden de kosten (meestal 

onbewust, maar soms ook willens en wetens) afgewenteld op de beheerders. Het zijn bovendien 

hoge kosten doordat ze jaar in jaar uit op de begroting drukken. Vaak zijn het ook niet de 



veiligheidseffectrapportage 47

prettigste maatregelen. Het aangeven van de restrisico’s is daarom een belangrijk onderdeel van 

de VER. Er wordt een transparante keuze gemaakt tussen ontwerpkosten en kosten in het beheer. 

De volgende stap is dat de werkgroep de ter tafel gekomen oplossingen combineert tot een 

samenhangend geheel: het alternatief c.q. de alternatieven. Uitgangspunt hierbij vormt 

het doel, of doelen, geformuleerd in de startnotitie. In het format “Alternatieven” is het 

basisstramien voor het opzetten van alternatieven opgenomen, zie pagina 48. De werkgroep 

werkt minimaal twee alternatieven uit en bij middelgrote projecten veelal vier of vijf. De 

alternatieven kunnen variëren op wezenlijke punten als functies en locatie, maar zullen 

minimaal variaties in uitvoering opleveren. Een goede set alternatieven is bijvoorbeeld het 

volgende viertal: 

•	 Alternatief	0:	Dit	alternatief	geeft	aan	hoe	het	plangebied	er	bij	komt	te	liggen	als	het	plan	

wordt	uitgevoerd	zonder	dat	er	(extra)	veiligheidsverhogende	maatregelen	genomen	worden.	

Dit alternatief is eenvoudig af te leiden uit de discussies die gevoerd werden aan de hand van 

module	2.	(“als	we	niks	doen,	dan	...”);	

•	 Het	Meest	Veilige	Alternatief	(MVA):	Dit	is	het	alternatief	dat	over	de	gehele	linie	het	best	

scoort	wat	betreft	voorkomen	en/of	reduceren	van	risico’s.	Voor	alle	risico’s	wordt	een	

oplossing	gevonden	en	de	restrisico’s	zijn	geminimaliseerd;

•	 Alternatief	1	met	restrisico’s:	in	dit	alternatief	wordt	een	nog	acceptabel	veiligheidsniveau	

gerealiseerd,	maar	worden	niet	alle	risico’s	opgelost	zoals	in	het	MVA;	het	alternatief	heeft	

echter weer een aantal andere voordelen (goedkoper, meer allure, andere dichtheden, meer dit 

of	meer	dat,	etc.);

•	 Alternatief	2	met	restrisico’s;	met	weer	andere	restrisico’s	en	andere	voordelen	dan	alternatief	1.

seleCteren VOOrkeursalternatief (Va)

Zoals gezegd, moet het Voorkeursalternatief een haalbaar en een te realiseren alternatief 

zijn, waarin de betrokkenen zich kunnen vinden. Een hulpmiddel bij de selectie is een kosten-

batenanalyse. Het beste is om een kosten-batenanalyse zo integraal mogelijk uit te voeren, 

omdat er meer belangen een rol spelen dan veiligheid alleen. Kijk daarom bij het beschrijven 

van de ‘kosten’ en ‘baten’ ook naar andere doelen in het beleid van de gemeente. Als één van de 

twee alternatieven met restrisico’s beter scoort op andere gemeentelijke doelstellingen, is dat 

een	extra	winstpunt.	Bijvoorbeeld	het	alternatief	dat	het	gebruik	van	het	openbaar	vervoer	in	

de gemeente bevordert, of een alternatief dat voldoet aan de gemeentelijke doelstellingen van 

het ontwikkelen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat, moet bij een kosten-batenanalyse 

hoger scoren. Komt de werkgroep er op een gegeven moment niet uit en kan niet één alternatief 

worden gekozen, houd dan niet pertinent vast aan de opgestelde alternatieven, maar probeer 

met enkele aanpassingen wel overeenstemming te bereiken. Mocht dat ook niet lukken, geef 

dan in de rapportage aan wie welk alternatief de beste oplossing vindt en waarom. 

aangeVen Van restrisiCO’s

Om de keuze voor het VA te onderbouwen, moeten de restrisico’s die hierop van toepassing zijn, 

nader worden uitgewerkt. Het gaat om risico’s die niet door middel van procedures en keuzes 

kunnen worden uitgebannen. Deze restrisico’s zijn nu in kaart gebracht met mogelijkheden om 

deze te minimaliseren. Een voorbeeld is het geven van duidelijke instructies aan de werknemers 

over de gevaren van specifieke situaties op de bouwlocatie of het aanbieden van persoonlijke 

beschermingsmiddelen. Ook de beheersing van restrisico’s dient een plaats te hebben in module 

5 en 6.

Bestuurlijke BesluitVOrming

Door bestuurlijke besluitvorming wordt een keuze gemaakt voor een bepaald alternatief 

met een bijbehorende set van oplossingen en restrisico’s. In de volgende fase worden de 

veiligheidsverhogende maatregelen verder uitgewerkt. Met het bestuurlijk besluit worden de 

restrisico’s	expliciet	geaccepteerd	door	het	bevoegd	gezag.	
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foRmat altERnatiEVEn

Om te komen tot effectieve, werkbare alternatieven, moet een aantal slagen worden gemaakt 

met eerdere uitgangspunten, doelen en informatie: 

0. altERnatiEVEn 

•	 Formuleer	ten	minste	twee	projectalternatieven,	waarvan	één	er	volledig	op	is	gericht	om	het	

project zo veilig mogelijk te maken (MVA). 

1. pRojEctdoEl 

•	 Geef	op	basis	van	de	startnotitie	nog	eens	het	doel	van	het	project	in	enkele	zinnen	weer;

•	 Leg	de	relatie	tussen	het	ontwikkelde	alternatief	en	het	doel;

•	 Bepaal	de	bijdrage	van	het	alternatief.

2. VEilighEidsdoElEn 

•	 Breng	de	beoogde	veiligheidsdoelen	nogmaals	in	beeld;

•	 Leg	de	relatie	tussen	het	ontwikkelde	alternatief	en	de	kwantitatieve	en	kwalitatieve	

veiligheidsdoelen;

•	 Bepaal	de	bijdrage.

3. analysE

•	 Laat	per	alternatief	zien	in	hoeverre	de	bestaande	en/of	nieuwe	veiligheidsrisico’s,	zoals	

beschreven	in	het	analyseformat,	voorkomen	worden	en/of	verminderen;	

•	 Stel	vast	of	over	het	geheel	genomen	een	verbetering	van	de	veiligheidssituatie	optreedt	

(alternatieven	hebben	vaak	verschillende	effecten	op	hetzelfde	veiligheidsdoel);	

•	 Probeer	de	alternatieven	ten	opzichte	van	elkaar	te	wegen	(ondanks	“appels	en	peren”	

vergelijking). 

4. kostEn 

•	 Vergelijk	de	baten	en	kosten	op	het	terrein	van	veiligheid	indien	in	geld	te	waarderen;

•	 Bepaal	welk	alternatief	per	saldo	het	meest	voordelig	is;

•	 Sluit	de	alternatieven	uit	waarvan	al	bij	voorbaat	vaststaat	dat	de	kosten	onevenredig	zijn	in	

verhouding tot het doel van het project. 

5. finalE sElEctiE 

•	 Bepaal	op	basis	van	1-4	het	Voorkeursalternatief	(VA);	

•	 Betrek	ook	het	overige	(gemeentelijk)	beleid	bij	de	afweging.	

6. RappoRtagE VooR dE uitEindElijkE VERgunningaanVRaag

Vragenlijst Bij dit fOrmat: 

De onderstaande vragenlijst kan helpen bij het uitwerken van alternatieven. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen een globale strategische VER en een meer specifieke inrichtings 

VER. 

strategisChe Ver 

Voor een strategische VER is globale beantwoording van de onderstaande vragen afdoende:

•	 Is	de	voorgestelde	locatie	de	meest	geschikte?	

•	 Zijn	alternatieve	locaties	aanwezig?	

•	 Worden	functies	gescheiden	of	juist	geïntegreerd?	

•	 Wat	is	de	globale	relatie	tussen	de	omgeving	en	het	project?	

•	 Hoe	is	deze	relatie	voor	de	alternatieve	locaties?	

•	 Is	het	plan	voldoende	mate	flexibel	gezien	de	lange	doorlooptijd?	
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•	 In	hoeverre	laat	het	plan	ruimte	voor	verdere	vergelijking/uitwerking	van	verschillende	

ontwerpalternatieven in de toekomst? 

inriChtings Ver 

Bij een inrichtings VER dienen de antwoorden op onderstaande vragen tot in de kleinste details 

uitgewerkt te worden:

•	 Is	de	voorgestelde	stedenbouwkundige	indeling/uitwerking	van	het	plan	de	meest	geschikte?	

•	 Welke	aanpassingen	aan	het	plan	en	de	openbare	ruimte	verhogen	de	veiligheid?	

•	 Hoe	is	de	directe	relatie	met	de	omgeving?	Is	het	wenselijk	de	integratie	van	het	plan	in	de	

bestaande situatie vanuit veiligheid te verbeteren? 

•	 In	hoeverre	kunnen	keuzes	in	de	architectonische	vormgeving	worden	beïnvloed?	

•	 Hoe	is	het	gesteld	met	de	ontsluiting	en	bereikbaarheid?	Voor	wie,	wanneer	en	waar?	Is	er	

voldoende sociale controle? 

•	 Hoe	zouden	daders	van	criminaliteit/overlast	zich	in	het	plangebied	bewegen?	(Er	zijn	ook	

simulaties uit te voeren vanuit de rol van slachtoffer, politiefunctionaris, brandweer, etc.) 
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Module 5: MaatRegelen

Het doel van deze vijfde module is om het gekozen alternatief uit te werken in maatregelen die in 

de vorm van afspraken met – en tussen – de betrokken partijen vastgelegd worden. Het resultaat 

is een pakket van maatregelen dat door de betrokkenen wordt onderschreven, en een overzicht 

van	restrisico’s	die	wellicht	in	de	gebruiksfase	extra	aandacht	vragen.	
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afspraken

•	 Moment	van	ingebruikname
 
•	 Opstellen	integraal	

veiligheidsbeheersplan
•	 Zorgdragen	voor	toegankelijkheid	
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0 Aanvang ruimtelijk of bouwplan

 

uitwerken maatregelen in het definitief Ontwerp (dO)

Elke partij gaat nu aan de slag om de ‘eigen’ onderdelen van het gekozen alternatief uit te 

werken en door te rekenen. Module 5 kan bij inrichtingsplannen ingaan op de kleinste details. 

Bij een VER voor een strategisch plan heeft deze module een ander karakter. Dan wordt volstaan 

met globalere uitspraken. Het format “Maatregelen” geeft een overzicht van vragen die in 

module 5 gesteld en beantwoord zouden kunnen worden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 

tussen een VER voor een strategisch plan en een VER voor een inrichtingsplan. 

sluiten COmprOmis OVer strijdige maatregelen

Het kan voorkomen dat bepaalde maatregelen tegenstrijdig zijn. Het is de taak van de 

werkgroep om hierover compromissen te sluiten, zodat zo veel mogelijk aan de vastgestelde 

veiligheidsdoelen uit de startnotitie wordt voldaan. Verlies daarbij niet uit het oog dat intensief 

overleg hierover soms onvermijdelijk is, omdat het vaak gaat om dure veiligheidsvoorzieningen. 

Belangrijk is dat alle leden een duidelijk mandaat hebben en dat hun speelruimte bekend is. 

aangeVen restrisiCO’s

Nadat het nagestreefde veiligheidsniveau is bereikt, worden ook de restrisico’s nog preciezer in 

kaart gebracht, zodat het bestuur daarover een gerichte beslissing kan nemen. 

afspraken OVer de Bewaking Van de uitVOering

Ten slotte doet de werkgroep er verstandig aan de uitvoering van de afgesproken maatregelen 

te verankeren en te monitoren. Dit is vooral van belang als de volledige uitvoering een lange 

doorlooptijd heeft. De rol van de werkgroep in het vervolgtraject vraagt ook aandacht. Zeker bij 

een uitvoeringsperiode van meerdere jaren is het belangrijk om daar heldere afspraken over te 

maken, omdat het in stand houden van de werkgroep dan meestal niet haalbaar is. Een optie is 

dan om één persoon of instantie die de werkgroep vertegenwoordigt, aan te wijzen. 
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VergunningaanVraag

Nadat de voorgaande stappen zijn doorlopen, kan een aanvraag worden ingediend voor een 

vergunning. De vergunningaanvraag is een verantwoordelijkheid van de eigenaar. Dit is vaak de 

initiatiefnemer.

BOuwputmanagement; Opstellen sCenariO’s en Beheersmaatregelen

Wanneer de noodzaak daarvoor aanwezig is, moet in de vergunningaanvraag ook het 

zogenaamde bouwputmanagement benoemd worden. Naast het uitwerken van concrete 

maatregelen moet worden aangegeven hoe de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid 

geborgd zijn tijdens de bouw. Hiervoor kan een aantal scenario’s worden uitgewerkt. Deze 

uitvoeringsafspraken richten zich dus niet op de bouwput zelf maar juist op de omgeving van de 

bouwput en de bouwactiviteiten die daarbij de kwaliteit van de beleving en het functioneren van 

deze omgeving raken. Bij grotere projecten kan het raadzaam zijn om, naast een directievoerder, 

ook een toezichthouder aan te wijzen en een draaiboek met de hulpdiensten op te stellen voor 

incidentenmanagement.

In situaties met veel hinder is het zinvol een klachtenprocedure in te stellen en deze af te 

stemmen met ambtelijke diensten zoals Gemeentewerken, Bouw- en Woningtoezicht en de 

GGD.

foRmat maatREgElEn

Om te komen tot een gedetailleerde uitwerking van het in de vorige module geselecteerde 

alternatief, moeten diverse technische, fysieke, organisatorische en administratieve 

maatregelen worden uitgewerkt. In de onderstaande lijst zijn vragen weergegeven die kunnen 

helpen bij het uitwerken van de maatregelen voor het alternatief. In de vragenlijst is onderscheid 

gemaakt in een VER voor een strategisch plan en een VER voor een inrichtingsplan. Ook zijn 

enkele vragen weergegeven die van toepassing zijn voor het bouwputmanagement (indien 

noodzakelijk).

stRatEgischE VER 

•	 Moeten	nadere	afspraken	worden	gemaakt	over	vervoersplannen?	

•	 Zijn	in	het	bestemmingsplan	afdoende	maatregelen	getroffen	om	risicocontouren	te	

beperken? 

•	 Is	de	bouwwijze	en	logistiek	van	invloed	op	de	veiligheid?

•	 Is	scheiding	en	combinatie	van	functies	optimaal	voor	veiligheid?

inRichtings VER 

•	 Moet	extra	inzet	van	stadswachten,	flatwachter,	pleinwachter	(etc.)	of	beveiligers	worden	

overwogen? 

•	 Zijn	de	ontsluitingswegen	van	voldoende	capaciteit?	

•	 Is	de	locatie	voldoende	‘duurzaam	veilig’	ingericht?	

•	 Is	bereikbaarheid	van	de	locatie,	door	bijvoorbeeld	hulpverleners,	gewaarborgd?	

•	 Zijn	de	verkeersremmende	maatregelen	(bijvoorbeeld	rotondes,	30	km-zone)	voldoende?	

•	 Moet	een	fysieke	scheiding	(hek,	gracht)	tussen	het	bouwproject	en	de	bestaande	situatie	

worden overwogen? 

•	 Zijn	vluchtroutes	afdoende	aanwezig?	Hebben	ze	voldoende	capaciteit?	

•	 Is	de	detaillering	van	veiligheidsmaatregelen	(sloten	e.d.)	ver	genoeg	doorgevoerd?	

•	 Moeten	aanvullende	afspraken	met	buurtverenigingen	worden	gemaakt?	

•	 Is	er	voldoende	sociale	controle?	

•	 Is	er	voldoende	overzicht	en	toezicht?	

•	 Zijn	er	brandkranen	aanwezig?	

•	 Is	er	een	zelfherstellend	vermogen	aanwezig	(back-up	systeem)?
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indiEn noodzakElijk: bouWputmanagEmEnt

•	 Hoe	kan	er	met	zo	min	mogelijk	overlast	(milieu,	hygiëne	en	veiligheid)	worden	gebouwd?

•	 Hoe	worden	partijen	gestimuleerd	hun	eigen	verantwoordelijkheid	te	laten	nemen	

(bijvoorbeeld toeleveranciers van de bouwonderneming) zonder dat belangen in het geding 

komen?

•	 Er	zijn	vele	stakeholders,	hoe	organiseren	we	één	loket	voor	de	gebruikers	van	het	gebied?

•	 De	veelal	langdurige	bouw	vereist	goede	afspraken,	hoe	kan	er	ook	op	ad-hoc	zaken	worden	

ingesprongen?

•	 Is	bouwen	met	“de	winkel”	open	mogelijk;	wordt	het	normale	gebruik	afgewogen	tegen	het	

bouwen?

•	 Is	de	bereikbaarheid	en	toegankelijkheid	voor	hulpverleningsdiensten	geborgd	tijdens	de	

bouw?
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Module 6: IMpleMentatIe

Het doel van deze zesde VER-module is het monitoren van het daadwerkelijk nakomen van de 

gemaakte afspraken. 
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0 Aanvang ruimtelijk of bouwplan

Bewaken uitVOering gemaakte afspraken 

Het karakter en de duur van module 6 zijn sterk afhankelijk van het plan waarvoor de VER is 

opgesteld. In principe beslaat module 6 de gehele periode van het daadwerkelijk bouwen.  

De werkgroep, of een vooraf overeengekomen persoon, volgt de bouw en controleert 

periodiek of de afgesproken maatregelen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden (zie format 

‘Implementatie’). Module 6 kan ook behulpzaam zijn bij strategische plannen die niet leiden tot 

concrete bouwactiviteiten. Ook de implementatie van ‘tekentafel’-maatregelen kan enige tijd 

vergen en om monitoring vragen. 

Afhankelijk van de in de startnotitie vastgelegde afspraken tussen het bestuur en de 

initiatiefnemer, bekijkt men wat er gedaan kan worden bij eventuele afwijkingen van het plan. 

Tijdens deze implementatiefase wordt het eindproduct vormgegeven en is aandacht nodig voor 

de veiligheid tijdens de bouw zoals afgesproken in de afspraken rondom bouwputmanagement.

mOment Van ingeBruikname

Bij de ingebruikname komen andere partijen in beeld en is het van belang om de 

verantwoordelijkheden voor het veilig gebruik en beheer over te dragen. In bepaalde 

gevallen kan een formeel besluit voor ingebruikname noodzakelijk zijn, onderbouwd met 

acceptatietests, keuringsrapporten, certificaten, etc.

 
foRmat implEmEntatiE

Dit format kan gebruikt worden om de voortgang van afspraken tijdens de realisatie van een 

bouwproject te bewaken. Dit format is dus alleen geschikt voor een inrichtings VER. In de tabel 

kunnen de afspraken over maatregelen die zullen worden verwerkt in het bouwplan, worden 

beschreven en kunnen knelpunten worden bijgehouden. Deze lijst kan dienen als een periodiek 

verslag van de voortgang van het implementeren van maatregelen. 

 

afspraak uitvoerende partij(en) Voortgang in % is er een knelpunt ontstaan?
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Module 7: beheeR

Na uitvoering van de maatregelen stelt de werkgroep een beheerplan op. In dit beheerplan 

staan de afspraken die gedurende de gebruiksfase door de betrokken partijen nageleefd moeten 

worden	om	het	beoogde/afgesproken	veiligheidsniveau	te	realiseren.	Veiligheid	wordt	immers	

bereikt	door	de	juiste	mix	van	techniek,	mensen	en	procedures.	

Er is vooralsnog nauwelijks sprake van standaardisatie van beheerplannen, door een gebrek aan 

richtlijnen en uniformiteit. Dit heeft in de loop der tijd geleid tot grote verschillen in behoefte 

en uitvoering. De onderlinge afstemming tussen partijen en ieders plannen wordt in de praktijk 

bepaald door de individuele behoefte daaraan. De Deming-cirkel bestaat uit de bekende stappen 

plan,	do,	check	&	act.	Het	is	daarom	noodzakelijk	dat	er	een	veiligheidsbeheersysteem	wordt	

ontwikkeld om op een hoger niveau aan de hand van de resultaten uit het monitoren van het 

systeem op deze plannen te sturen.
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0 Aanvang ruimtelijk of bouwplan
 

Opstellen integraal VeiligheidsBeheersplan

Als het trompetgeschal heeft geklonken en de linten zijn doorgeknipt, is het de beurt aan de 

beheerders van het gebied om te zorgen dat zo lang mogelijk gebruik gemaakt kan worden van 

de gebouwde voorziening. Het opstellen van een integraal veiligheidsbeheerplan heeft dan ook 

toegevoegde waarde. 

Het integraal veiligheidsbeheerplan bestaat ten minste uit:

•	 de	ontwerpstukken;

•	 de	besluitvormingsstukken;

•	 het	onderhoudsplan;

•	 een	monitoringplan	van	het	gebruik	in	vergelijking	met	het	exploitatieplafond14;	en

•	 een	oefenplan.

zOrgdragen VOOr tOegankelijkheid Van de gegeVens

De gegevens dienen gedurende deze fase toegankelijk te zijn voor derden, zoals ambtelijke 

diensten en inspectie-instellingen.

geregeld aCtualiseren

Bij beheren hoort ook actualiseren. In deze fase blijft het plan in ontwikkeling en de 

verantwoordelijke behoort zorg te dragen voor het actualiseren van deze gegevens.
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foRmat bEhEERplan

De beheerder is verantwoordelijk voor de organisatie van het masterplan en de afstemming 

hiervan met de hulpverleningsdiensten en andere partijen (bijvoorbeeld aannemers voor het 

onderhoud en vervoerders). De beheerder kan een private of publieke partij zijn en kan uit een 

groep van beheerders bestaan. In het laatste geval praten we niet over de beheerder maar over de 

veiligheidsbeheerorganisatie. 

Binnen het veiligheidssysteem kunnen de volgende onderdelen (een niet uitputtende lijst) 

opgenomen worden:

•	 Risicoanalyse

•	 Scenarioanalyse

•	 Beveiligingsconcept

•	 Reviewformulieren

•	 Verkeersmanagementplan

•	 Arbeidsinspectieplan

•	 Instandhoudingplan

•	 Onderhoudsplan

•	 Monitoringplan

•	 Calamiteitenplan

•	 Oefenplan

•	 Hulpverleningsplan

•	 Bedieningplan

•	 Sociaal	veiligheidsplan

•	 Ontruimingsplan

Op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), www.hetccv.nl, 

staan enkele voorbeelden van beheerplannen.

 

14	 	Het	exploitatieplafond	is	het	maximale	gebruik	dat	overeengekomen	is	om	de	risico’s	door	beperking	van	bronnen	of		

risicodragers	te	beperken	tot	een	aanvaardbaar	niveau.	Bijvoorbeeld;	transport	van	hoeveelheden	gevaarlijke	stoffen	en		

maximaal	aantal	transporten	(of	bijv.	doorzet	van	(LPG-)tankstation),	aantal	mensen	in	schouwburg,	winkelcentrum	of		

woonwijk gericht op evacuatie(mogelijkheden) of gebaseerd op groepsrisico.
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colofon

Voor meer informatie over de VER of over ondersteuning bij het uitvoeren van de VER kan

contact opgenomen worden met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

uitgaVE

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Jaarbeursplein 17, 3521 AN Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

Informatiedesk (030) 751 67 77

info@hetccv.nl

www.hetccv.nl
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