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Onderwerp:  Rapportage periode 2008 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-
2010. 
 
Voorgestelde behandeling:  Ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
In februari van 2006 is het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) 2006-2010 
provincie Utrecht door GS vastgesteld. De rijksoverheid stelt jaarlijks € 782.000 beschikbaar voor de 
uitvoering van het programma. In het programma wordt toegewerkt naar een structureel adequate 
uitvoering van externe veiligheid  bij gemeenten, provincie, milieudiensten en veiligheidsregio in 
2010. Jaarlijks wordt gerapporteerd over de voortgang van het programma. 
 
Aanleiding 
De provincie moet jaarlijks aan het Ministerie van VROM rapporteren over de uitvoering van het 
programma. Voor u ligt de Jaarrapportage 2008 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe 
Veiligheid 2006-2010 
 
Voorgeschiedenis 
Het PUEV 2006-2010 is een vervolg op het PUEV 2004-2005 dat was gericht op het inhalen van de 
grootste achterstanden (Transport, Ruimtelijke ordening, Verantwoording Groepsrisico,  
Risico-inventarisatie). Met de uitvoering van het programma worden ook de doelen gerealiseerd die 
de provincie Utrecht voor externe veiligheid heeft geformuleerd in het Provinciale Milieubeleidsplan   
 
Essentie / samenvatting: 
De uitvoering van het programma ligt voor een grootste deel op schema.. De verwachting is dat de 
doelen die in het programma zijn geformuleerd in 2010 zullen worden gerealiseerd. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het beoogde effect is een adequaat uitvoeringsniveau van externe veiligheid bij provincie, gemeenten,  
Milieudiensten en veiligheidsregio. Dit is in het programma vertaald in operationele doelen en 
projecten. 
Met het voorstel wordt inzicht geboden in de uitvoering van het PUEV 2006-2010 in 2008. 
 
Toelichting: 
Hieronder zijn de belangrijkste successen die in 2008 met de uitvoering van het PUEV zijn behaald 
vermeld. Tevens zijn enkele tegenvallers weergegeven. 
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Belangrijkste successen  
1. In 2006 waren er 10 gemeenten met een routering. In 2008 is dit aantal toegenomen tot 24.   
 
2. De provincie Utrecht en de gemeente Utrecht hebben in 2008 actief deelgenomen aan de 

ontwikkeling van het landelijke basisnet (spoor, rijkswegen, vaarwegen) voor gevaarlijke 
stoffen die vanwege de vervoers- knooppunt functie van Utrecht, voor onze provincie van 
groot belang is. In 2008 is een concept basisnet wegen en vaarwegen uitgewerkt. Het vervoer 
van ammoniak van Geleen naar IJmuiden (via Utrecht) over het spoor zal worden gestaakt 
uiterlijk per 31 december 2009. Het vervoer van chloor is met ingang van 2006 al gestaakt.  
 

3. De inrichtingen die vallen onder het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen zijn ingevoerd in 
het risicoregister en de risicokaart. Alle ingevoerde gegevens zijn geautoriseerd. De 
beheersfase is gestart voor deze inrichtingen. De provincie Utrecht scoort op dit onderdeel het 
hoogst van alle provincies in Nederland. 

 
4. Voor de inrichtingen die vallen onder het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen en het 

Besluit Risico Zware Ongevallen is sprake van een beheersfase als het gaat om nieuwe 
vergunningen en wijziging van bestaande vergunningen. 

 
5. Er is in 2006 in de jaarrapportage door GS een saneringsprogramma opgesteld voor 

inrichtingen die niet voldoen aan de eisen van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen. De 
urgente saneringen zijn volgens planning afgerond. De minder urgente saneringen zullen naar 
verwachting volgens de planning voor 2010 zijn afgerond. 

 
6. De PUEV projectgroep, met de in de inleiding genoemde deelnemers, functioneert goed. Er 

wordt goed samengewerkt. Afspraken worden nagekomen. Informatie wordt gedeeld. 
Knelpunten worden besproken en er wordt gewerkt aan het oplossen daarvan.     

 
7. In de rijks subsidieregeling voor het programma externe veiligheid is als 

voorwaarde/doelstelling geformuleerd dat in 2008 50% van het budget moet zijn aangewend 
voor eigen formatie (i.p.v. de inhuur van adviesbureaus) en in 2010 75% . In 2008 is van het 
bestede budget ca. 73% besteed aan formatie. Dus de doelstelling voor 2010 is al bijna 
gehaald.  

 

Tegenvallers   

1. De totstandkoming van het landelijk basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is 
vertraagd, waardoor ook de ontwikkeling van een provinciale visie op de gevolgen van het 
basisnet nog niet ter hand is genomen. Belangrijk is dat er bij gemeenten onzekerheid bestaat 
in hoeverre zij bij de ruimtelijke planvorming rekening moeten houden met mogelijke 
uitkomsten van het basisnet. De verwachting is dat het landelijk basisnet in 2009 afgerond zal 
worden. De ontwikkeling van het landelijk basisnet wordt gecoördineerd door het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat.   

 
2. De handhaving van de gemeentelijke routering moet worden versterkt.  Met de regionale 

politie is een pilot uitgevoerd.  Er wordt nu gewerkt aan een provinciebrede aanpak. 
Burgemeesters zijn geïnformeerd over de problematiek en bespreken dit in het regionale 
college van burgemeesters.  In het landelijk basisnet wordt ook gesproken over de versterking 
van de handhaving door de Inspectie Verkeer en Waterstaat.  De resultaten worden afgewacht.  
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3. Het tot stand brengen van een Risicocommunicatie programma is vertraagd vanwege 
personele wisselingen bij de Veiligheidsregio. Inmiddels is er een adviseur ingehuurd en 
wordt een nieuwe medewerker ingewerkt. 

 
4. De lpg-branche leeft het convenant, dat zij heeft gesloten met het rijk, onvoldoende na als het 

gaat om het verminderen van situaties waarbij het groepsrisico wordt overschreden. Het 
Ministerie van VROM overlegt hierover met de branche.  

 
5. Het percentage van ruimtelijke plannen waarin externe veiligheid goed is verwerkt is in 2008 

t.o.v. 2007 gedaald van 85% naar ca. 68% . Deze daling kan verband houden met de invoering 
van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening, waardoor de provincie ook voorontwerpen 
krijgt die nog nader worden uitgewerkt. Dit is besproken met de PUEV deelnemers. Deze 
zullen actie ondernemen. 

 
Financiële consequenties 
De financiële consequenties van het programma passen binnen de hiervoor  beschikbaar gestelde rijks-
en provinciale middelen. Van de beschikbare € 2.346.000 aan rijksmiddelen voor de jaren 2006 tot en 
met 2008 is € 2.216.000 besteed en zijn verplichtingen aangegaan voor € 53.000. Verder worden nog 
kostendeclaraties van een aantal deelnemers over 2008 afgewikkeld in 2009.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De jaarrapportage 2008 is verzonden naar het Ministerie van VROM 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de bijgevoegde Jaarrapportage 2008 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe 
Veiligheid 2006-2010 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
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