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Inleiding
Om te komen tot een veilige Provincie Utrecht dienen de verschillende bestuurslagen in de provincie een
bijdrage te leveren vanuit hun wettelijke taken en bevoegdheden. De CdK en GS hebben verschillende
bevoegdheden op het terrein van handhaving en veiligheid, rampenbestrijding en voorkoming van rampen en
zware ongevallen. Gemeenten worden daarin ondersteund.
Binnen de Provincie Utrecht is het beleid en de keuze voor meer prioriteit aan handhaving van de regelgeving ter
zake van veiligheid neergelegd in de ‘Distelnota’, het programma Handhaving en Veiligheid. Uitgangspunt bij
dit programma is handhaven, en gedogen bij uitzondering, waarbij die gedoogsituaties worden gemeld aan GS.
Op basis van de Distelnota zijn inmiddels en worden in de komende jaren (2003 - 2007) diverse acties gestart, al
dan niet in projectvorm. Voor deze activiteiten heeft het college ook geld vrijgemaakt. Voorgesteld wordt deze
gelden (250.000 € op jaarbasis) thans concreet beschikbaar te stellen voor de volgende activiteiten:

*€100.000  uitvoering actiepunten nota Externe Veiligheid (onderdeel programma Handhaving&Veiligheid.)
Prestatie:
De provincie neemt namens het IPO deel in de projectgroep van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat die regelgeving (AmvB-transport) voorbereid voor het transport van gevaarlijke stoffen.
De provincie levert via deze projectgroep in 2004 een inbreng ten behoeve van actiepunten uit de
nota Externe veiligheid die hiermee samenhangen. Het gaat hierbij met name om het verbeteren van
de monitoring van het vervoer van gevaarlijke stoffen, de inzet van veiligere transportmiddelen, de
sanering van overschrijding van normen, de classificatie van wegen en spoorwegen en de
doorwerking hiervan in het ruimtelijk beleid en het lobbytraject voor Amersfoort voor een veiliger
spoor.
Per 1 juni 2004 is er een met gemeenten vastgesteld provinciaal Uitvoeringsprogramma voor
externe veiligheid. De provincie Utrecht voert de regie voor het opstellen en uitvoeren van het
programma. In 2004 en 2005 wordt dit programma uitgevoerd met een bijdrage van het Ministerie
van VROM. De uitvoering van de Nota Externe Veiligheid wordt hierop afgestemd. De provincie
neemt namens het IPO deel in een landelijke werkgroep waarin de ministeries VROM/V&W/BIZA
en het VNG zijn vertegenwoordigd. In 2004 en 2005 wordt een structurele financieringsregeling
voor gemeenten en provincies uitgewerkt. De provincie doet daarin voorstellen die ertoe moeten
leiden dat de huidige ongunstige verdeelsleutel die alleen gebaseerd is op het aantal inrichtingen
wordt aangepast, zodat voor de Utrechtse gemeenten op termijn een grotere bijdrage beschikbaar
komt.
In 2004 wordt een pilotproject voor routering uitgevoerd met een aantal gemeenten en gestart met
een verbreding hiervan.
In 2006 en 2007 zullen de uren  vooral worden ingezet op de uitvoering van een
saneringsprogramma dat in 2004 en 2005 met gemeenten wordt opgesteld en de advisering van
gemeenten ten aanzien van ruimtelijke plannen.
De realisatie van de activiteiten die in de Nota Externe veiligheid zijn aangegeven is in sterke mate
afhankelijk van de medewerking van gemeenten en de rijksoverheid.
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*€50.000   aan de verdere ontwikkeling van de risicokaart. Concreet betekent dit:
2004 actualisatie en aansluiting bij eisen landelijke risicokaart; kosten

technische infrastructuur en vullen van de databestanden
aanvulling gebruiksvergunningplichtige objecten

2005 aanvulling data vitale infrastructuur
aanvulling met data cultureel erfgoed

 2006 aanvulling met data restrisico's
 2004 – 2007 beheer risicokaart: bijdrage aan landelijke faciliteit conform IPO verdeelsleutel

*€50.000  ter begeleiding van gemeenten bij de ontwikkeling van hun integrale veiligheidsplan;
 Concreet betekent dit:
 2004 stimuleren samenwerking districtsniveau
 2005 3 integrale veiligheidsplannen, 2 gezamenlijke oefeningen, 3 gezamenlijke 

rampbestrijdingsplannen
 2006 5 int. veiligheidsplannen, 3 oefeningen, 4 rampbestrijdingsplannen
 2007 5 int. veiligheidsplannen, 5 oefeningen, 5 rampbestrijdingsplannen

*€50.000  aan Telebrains, een communicatienetwerk (inclusief databasesysteem) bij rampenbestrijding.
Concreet betekent dit:
2004 enthousiasmeren gebruik bij gemeenten (15 gemeenten)

vullen operationeel basisplan (specifieke gegevens) (15 gemeenten)
gebruiken bij rampenoefeningen gemeenten en provincie (5 oefeningen)

2005 enthousiasmeren gebruik bij gemeenten (18 gemeenten)
vullen operationeel basisplan (specifieke gegevens) (18 gemeenten)
gebruiken bij rampenoefeningen gemeenten en provincie (10 oefeningen)
aansluiting met Zuid-Holland
aansluiting politie, GHOR en waterschappen

2006/7 beheer en verdere uitnutting voor de rampenbestrijdingsorganisatie

Zoals gezegd, vind realisatie van bovengenoemde doelen plaats in het kader van uitvoering van de Distelnota;
deze nota beslaat de periode 2003 - 2007.

In de vergadering van 9 maart 2004 heeft het college besloten met bovenstaande toedeling in te stemmen, met
die kanttekening dat per fase een nog actieplan ter beslissing dient te worden voorgelegd, alvorens tot uitvoering
kan worden overgegaan.
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Besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 24 mei 2004

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 9 maart, dienst/sector BMS, nummer 2004CGC000143i;

Gelezen het Uitvoeringsprogramma Coalitieaccoord 2003-2007 “Werk in Uitvoering”

Overwegende dat de gelden, gelabeld in bovengenoemd Coalitieaccoord, ter beschikking kunnen
komen ter uitvoering van de concrete activiteiten als beschreven in de inleiding van dit statenvoorstel

Besluiten:

� ARTIKEL 1

1. De middelen uit het collegeprogramma 2003-2007 met betrekking tot Handhaving en Veiligheid als volgt te
 bestemmen:
a. €100.000  uitvoering actiepunten nota Externe Veiligheid  (onderdeel programma H&V).
b. €50.000    aan de verdere ontwikkeling van de risicokaart.
c. €50.000    ter begeleiding van gemeenten bij de ontwikkeling van hun integrale veiligheidsplan;
d. €50.000    aan Telebrains, een communicatienetwerk (inclusief databasesysteem) bij rampenbestrijding.

2. Alvorens tot uitvoering over te gaan, dient per fase een actieplan ter beslissing aan GS voorgelegd te worden.

Voorzitter,

Griffier,
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 Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Met dit voorstel komen de in het collegeprogramma voorziene middelen ter beschikking voor uitvoering van de
hierboven genoemde projecten. Per project is hierboven het daarmee beoogde effect beschreven.

Kanttekeningen
Een algemene kanttekening is dat de prestaties in hoge mate afhankelijk zijn van derden, zoals gemeenten, IPO
en rijksoverheid. De gevraagde middelen zijn behalve voor de concrete prestaties ook bedoeld voor de
(ambtelijke) inzet om de beoogde prestaties te kunnen bereiken

Financiën
Zie bovenstaand voorstel. De benodigde budgetten zijn voorzien in het collegewerkprogramma.

Realisatie
De realisatie vindt plaats in de periode 2003-2007. In voortgangsrapportages (2 tot 3x per jaar) wordt
verantwoording aan GS afgelegd over de voortgang.

Communicatie
Het PSbesluit zal via de programmamanager worden gecommuniceerd in de richting van betrokken diensten en
projectleiders.
Bijlagen
Voortgangsbericht Nota Externe Veiligheid 2003,  d.d. februari 2004

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


