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Voortgangsbericht Nota Externe Veiligheid 2003, februari 2004

1. Inleiding

De nota externe veiligheid is door GS vastgesteld in Juli 2003. De inhoud van de nota is
tevens opgenomen in het ontwerp-PMP dat in de loop van 2004 zal worden vastgesteld.  De in
de nota geformuleerde uitgangspunten voor het ruimtelijk beleid en het beleid ten aanzien van
verkeer en vervoer zijn ook overgenomen in het concept streekplan en in het Strategische
Mobiliteitsplan Utrecht.  De Nota is een uitwerking van het onderdeel externe veiligheid in de
Nota Handhaving en Veiligheid die in januari 2002 door GS is vastgesteld (Distelnota).

2. Geplande activiteiten in 2003 en 2004

Transport:
a) Pilotproject routering + samenwerkingsafspraken  verbreding van de pilot
b) Inventarisatie knelpunten vliegverkeer en Merwedekanaal
c) Overleg met rijksoverheid over verbetering monitoringsmethodiek vervoer
d) Opstellen notitie over alternatieve transportmodaliteiten en beinvloeding rijksbeleid
e) Maken afspraken met rijksoverheid over handhaving van in ruimtelijke plannen

gerealiseerde ambities langs transportassen
f) Organisatie van saneringsactiviteiten

Risicoinventarisatie:
g) Actualisatie risico-inventarisatie en zie c.

Ruimtelijke ordening:
h) Advisering t.a.v. ruimtelijke ordeningsplannen
i) Uitwerking handreiking bestemmingsplannen/kansenkaart (‘Leidraad milieu in

ruimtelijke plannen’)

Vergunningverlening en Handhaving:
j) Intensivering samenwerking t.a.v. risicovolle inrichtingen
k) Onderzoek voor flankerend beleid door samenwerking met moederbedrijven en

marktpartijen die veiligheidseisen/kwaliteitszorg kunnen verlangen van risicovolle
bedrijven

l) Organisatie van saneringsactiviteiten

Algemeen:
m) Discussienotitie hoe om te gaan met opslag en transport van stoffen met mogelijk

grote effecten bij calamiteiten
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3.1 Voortgangsbericht transport

Ten aanzien van transport zijn voor 2003 en 2004 de volgende activiteiten geformuleerd in de
Nota Externe Veiligheid.

A. Pilotproject Routering

Ter voorbereiding van de realisatie van een routenet heeft de provincie een aantal activiteiten
ontplooid:

1) Utrecht heeft i.s.m. Zuid-Holland een provinciale routeringsdag gehouden om kennis
uit te wisselen, inzicht te krijgen in valkuilen/knelpunten en mogelijke oplossingen.
Aanwezig waren (bijna) alle provincies, het ministerie van Verkeer en waterstaat
vanuit verschillende disciplines (één daarvan was de Inspectie VW) en een
vertegenwoordiger van de brancheorganisatie van het vervoer van gevaarlijke stoffen.
In de bijeenkomst is zowel ingegaan op de routering als de inhoud van de Wet
Vervoer gevaarlijke stoffen.
De projectleider van het ministerie voor de evaluatie van de  wet vervoer gevaarlijke
stoffen was aanwezig. Gesignaleerde knelpunten worden meegenomen in de evaluatie.

2) De resultaten van de routeringsdag en de ervaringen van Zuid-Holland op het gebied
van routering zijn ingebracht in de Nationale Congres voor Externe Veiligheid dat in
in november in ons provinciehuis plaatsvond in het plenair gedeelte en in één van de
parallelsessies.

3) Er zijn gesprekken gevoerd met gemeenten die al een routering hebben ingevoerd.
4) Met alle gemeenten is een inventariserend gesprek gevoerd over routering. Zie ook

hieronder bij 3.3. Veel gemeenten geven ambtelijk aan belangstelling te hebben in
deelname aan het project.

5) Met Woerden- De Ronde Venen  en met Veenendaal-Rhenen zijn vervolggesprekken
gevoerd om te starten met de pilot. Bij deze gemeenten is de animo op korte termijn
aan de slag te gaan het grootst én binnen deze gemeenten is sprake van overschrijding
van de norm voor het groepsrisico langs de provinciale wegen. Gegevens worden
verzameld die nodig zijn om een routering in te voeren zoals de aanwezigheid van
routeplichtige stoffen bij inrichtingen, verkeersgegevens (vb. ongevalsgegevens,
sluipverkeer) ruimtelijke ontwikkelingen.

B. Beleidsnotitie vliegvelden Hilversum en Soesterberg, Merwedekanaal

De luchtmachtbasis Soesterberg wordt opgeheven. De geplande beleidsnotitie komt daardoor
te vervallen.
De discussie rond decentralisatie van kleine burgerluchtvaartterreinen van het rijk naar
provincies zal in de loop van dit jaar plaatsvinden. Zodra er meer helderheid bestaat over de
decentralisatie zullen we met de provincie Noord-Holland overleggen om te bepalen wat de
risicocontouren moeten zijn rond  het vliegveld Hilversum.

Het aantal transporten van gevaarlijke stoffen over het Merwedekanaal is gering. Aan de hand
van telgegevens die nog door Rijkswaterstaat beschikbaar zullen worden gesteld zal worden
bepaald of specifiek beleid t.a.v. het Merwedekanaal nodig is.
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Uitvoering actiepunten c t/m f via de provinciale inbreng in de AMvB
Transport
c) Overleg met rijksoverheid over verbetering monitoringsmethodiek vervoer

d) Opstellen notitie over alternatieve transportmodaliteiten en beinvloeding
rijksbeleid

e) Maken afspraken met rijksoverheid over handhaving van in ruimtelijke
plannen gerealiseerde ambities langs transportassen

f) Organisatie van saneringsactiviteiten

In 2003 is het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gestart met de voorbereiding van de
totstandbrenging van een AMvB voor Transport die eind 2004 beschikbaar moet zijn.
In de AMvB zal ingegaan worden op de volgende onderwerpen:

• Vervoer van gevaarlijke stoffen voer weg, spoorweg, vaarwegen, en via buisleidingen
• De normstelling voor transport en transport i.r.t. de ruimtelijke ordening
• De classificatie van wegen/spoorwegen i.r.t. de ruimtelijke ontwikkeling
• De inventarisatie van externe veiligheids knelpunten i.r.t. de normstelling
• Monitoring van risico’s langs transportassen
• Vertaling van uitkomsten ketenstudie VROM naar structurele oplossingen voor

probleemstoffen lpg, ammoniak en chloor naar regelgeving.
De provincie vertegenwoordigt samen met Zuid-holland het IPO in de klankbordgroep voor
de AMvB Transport.
Aanleiding voor onze betrokkenheid bij de AMvB is dat in de provincie Utrecht externe
veiligheidsrisico’s onevenredig vaak samen hangen met transport. In relatie hiermee zijn er
dan ook veel actiepunten in onze Nota opgenomen gericht op de aanpak van transport:

In de klankbordgroep en in de IPOwerkgroep veiligheid (onderdeel Vakberaad bedrijven)
heeft de provincie al aandacht gevraagd voor:
• De gebrekkige monitoring van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg door het

systeem van tellingen.
• Knelpunten die optreden (zoals bij Woerden) dat door toegenomen transport van

gevaarlijke stoffen (in casu reserveringen voor het spoor) de risicocontouren van
bestaande bestemmingsplannen onder druk komten te staan. Dit onderwerp wordt
meegenomen in de classificatie van wegen en spoorwegen.

Ketenstudie maatregelen waaraan nu wordt gedacht
Door TNO wordt voor het Ministerie van VROM een ketenstudie gedaan naar het oplossen
van knelpunten die zijn verbonden aan het gebruik, opslag en transport van probleemstoffen
als lpg, chloor en ammoniak.
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Een eerste versie van het rapport met maatregelen is thans in concept-vorm beschikbaar. De
nodige onderdelen zullen nog moeten worden uitgewerkt. Enkele maatregelen die voor onze
provincie van belang zijn vermeld ik hier:

• In de ketenstudie is gekeken naar maatregelen die op korte termijn te realiseren zijn.
• Het structurele transport van chloor via het spoor eindigt in 2007. Incidenteel blijft er

transport mogelijk. De provincie zal inbrengen dat het belangrijk is dat de bestaande
veiligheidsvoorzieningen en rampen(bestrijdings)plannen van kracht blijven voor het
incidentele transport van chloor.

• Het transport van ammoniak over het spoor vanuit Geleen naar IJmuiden zal worden
gestaakt. Het voorstel is om Vanuit Geleen ammoniak af te zetten naar het Ruhrgebied
en de ammoniak behoefte van DSM in IJmuiden via import over zee te regelen.

• Voor tankauto’s en spoorwagons wordt voorgesteld om deze te voorzien van een
brandwerende coating, waardoor bij een ongeval de brandweer meer tijd krijgt om in
te grijpen.
Onderzocht wordt nog de consequenties van het verplaatsen van de lpg inrichtingen
buiten de woongebieden.

Ketenstudie: maatregelen waar nog niet aan is gedacht in de studie:
• Bij de voorgestelde oplossingen voor het transport van chloor en ammoniak over het

spoor moet de kanttekening worden geplaatst dat de realisatie afhankelijk is van de
medewerking van het bedrijfsleven. Als DSM/AKZO niet meewerken of als een ander
bedrijf besluit om ammoniak, chloor e.d. te gaan transporteren dan kan de WM
vergunning niet worden geweigerd. Het is belangrijk dat de Wet Milieubeheer op dit
punt wordt aangescherpt.

• Er zijn t.a.v. lpg geen voorstellen aangegeven om de distributie zo in te richten dat
transport van lpg gereduceerd kan worden.

• Er is niet gekeken naar de mogelijkheden om het transport van veiliger te maken door:
- het transport van halffabrikaten
- het vervoer van stoffen waaraan katalysatoren zijn toegevoegd die de risico’s

verminderen. Deze stoffen kunnen op de plek van bewerking/verwerking
verwijderd worden.

• Er is niet gekeken naar de in het NMP4 vermelde optie om risico’s meer te
verdisconteren in de prijzen van produkten.

Via onze IPO-vertegenwoordiger bij de projectgroep van de ketenstudie wordt eveneens
onze reactie ingebracht.
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F. Saneringsactiviteiten transport/ Spoedwet wegverbreding
Met name langs de A28 wordt de norm voor het groepsrisico overschreden
(Zeist,Amersfoort). In het kader van de Spoedwet wegverbreding wordt op de A28 het aantal
rijstroken vergroot. Externe veiligheid vormt daarin een aandachtspunt.
In overleg met Rijkswaterstaat is afgesproken dat Rijkswaterstaat week lang tellingen zou
doen om een beter beeld te krijgen van de veiligheids situatie. Deze tellingen zijn inmiddels
afgerond en het resultaat is dat met name het transport van lpg dat leidt tot overschrijding van
het groepsrisico(Zeist, Amersfoort). Op basis van de tellingen is er een lijst van transporteurs
beschikbaar gekomen.
Een vervolgstap die we met Rijkswaterstaat willen uitvoeren is om met het bedrijfsleven
afspraken te maken over reductie van het transport van lpg, danwel een route te kiezen die
leidt tot minder overschrijdingen van het groepsrisico. In dit overleg zullen we ook de
gemeenten Zeist en Amersfoort betrekken.

Zodra de E30 wordt doorgetrokken zou het transport van de A28 op termijn zelfs kunnen
worden omgeleid via de A12 en de E30. We zullen dit inbrengen in de Klankbordgroep voor
de AmvB transport bij het onderdeel classificatie van wegen.

Ook voor de A1 is de Spoedwet van toepassing. De provincie heeft een advies ingebracht
over de MER die in de maak is.
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Ruimtelijke ordening:
h. Advisering t.a.v. ruimtelijke ordeningsplannen
i. Uitwerking handreiking bestemmingsplannen/kansenkaart (‘Leidraad

milieu in ruimtelijke plannen’)

De ruimtelijke ambities die in de Nota Externe Veiligheid zijn geformuleerd zijn opgenomen
in het Streekplan. In 2003 is binnen de dienst W&M gestart met de voorbereiding van de
uitwerking van een Leidraad milieu in ruimtelijke plannen. Externe Veiligheid wordt hierin
meegenomen.
Ten aanzien van ruimtelijke plannen wordt geadviseerd over externe veiligheid. Zodra het
Provinciale uitvoeringsprogramma voor externe veiligheid (zie paragraaf 3.2.) is vastgesteld
(juni 2004) zal de beoogde intensivering van de begeleiding van gemeenten ter hand worden
genomen.

Vergunningverlening en Handhaving:
j. Intensivering samenwerking t.a.v. risicovolle inrichtingen

k. Onderzoek voor flankerend beleid door samenwerking met
moederbedrijven en marktpartijen die veiligheidseisen/kwaliteitszorg
kunnen verlangen van risicovolle bedrijven

De activiteiten j t/m l zijn gepland voor 2004 maar nog niet ter hand genomen.
Binnen de dienst wordt nog overlegd of het flankerend beleid ook van toepassing is op andere
onderwerpen en als zodanig onderdeel kan zijn van een meer algemene handhavingsstrategie.

l. Organisatie van saneringsactiviteiten t.a.v inrichtingen

Voor de activiteiten vermeld onder j en l is nog geen budget beschikbaar. Zie paragraaf 3.4.

m. Notitie hoe om te gaan met grote effecten
Voor 2003 was gepland om een notitie op te stellen hoe omgegaan moet worden met probleemstoffen
waarvan de opslag be-/verwerking en transport grote effecten met zich kan brengen. De voortgang van
deze notitie is gekoppeld aan de voortgang van de totstandkoming van de Ketenstudie die hierboven is
besproken. In de loop van 2004 kan dit onderwerp worden opgepakt. Hoewel opgemerkt moet worden
dat het uitwerken van een uitvoeringsprogramma (zie in 3.2) thans meer prioriteit heeft.
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3.2. Uitwerken van een uitvoeringsprogramma

Na de vaststelling van de Nota Externe veiligheid heeft de provincie met gemeenten
gesprekken gevoerd. Daarmee werd beoogd om per gemeente een meer gedetailleerd beeld te
krijgen van de gemeentelijke inzet ten aanzien van externe veiligheid en om de uitvoering van
de nota voor te bereiden.
De gesprekken zijn geanalyseerd en leiden tot grosso modo de volgende conclusies:
• Er is bij gemeenten een beleidsachterstand t.a.v. transport:

- routering
- lokatiebeleid
- sanering groepsrisico’s
- inzicht in transportrisico’s

• Er is een beleidsachterstand in de ontwikkeling van een beleidsvisie

• Er is een gebrekkig inzicht in groepsrisico rond inrichtingen

• Er is een gebrekkig inzicht in cumulatie van risico’s (dit laatste geldt ook voor de provincie)

• Er zijn organisatorische knelpunten:
- Kennisachterstand
- Interne afstemming/aansturing/doorwerking
- Een centrale contactpersoon ontbreekt

De belangrijkste gemeentelijke contactpersonen voor externe veiligheid komen vanuit de
milieu sector en de sector openbare orde en veiligheid/brandweer. Van de gemeentelijke
bestuurders zijn de milieuwethouders en de burgemeester de belangrijkste steunpilaren.

De inventariserende gesprekken met gemeenten vormen input voor de uitwerking van een
provinciaal uitvoeringsprogramma.

Rijksbijdrage van VROM voor een provinciaal uitvoeringsprogramma
Door het ministerie is onderzoek gedaan naar de middelenbehoefte van provincies en
gemeenten (‘K+V-onderzoek’) om het niveau van externe veiligheid te verbeteren.

In de rijksbegroting voor 2004 en de jaren daarna zijn daarvoor budgetten opgenomen.
Vooruitlopend op een meer structurele regeling is voor de jaren 2004 en 2005 samen een
budget beschikbaar van  € 20 mln beschikbaar. Dit is een incidentele bijdrage. Er is een
verdeelsleutel bepaald tussen IPO, VNG en het Ministerie van VROM gebaseerd op het aantal
BRZO en LPG inrichtingen. Provincies krijgen middelen om samen met gemeenten een
provinciaal uitvoeringsprogramma op te stellen en binnen 2 jaar uit te voeren. De provincie
heeft daarin een regisserende functie. De provincie Utrecht krijgt voor het opstellen en
uitvoeren van een uitvoeringsprogramma met gemeenten € 780.000 voor de periode 2004 tot
en met 2005. De middelen zijn bestemd voor gemeenten en de provincie.

De provincies hebben elk €50.000 ontvangen voor het inhuren van ondersteuning voor het
opstellen van het uitvoeringsprogramma. Onze provincie wordt ondersteund door Royal
Haskoning, die al veel ervaring op dit gebied heeft opgedaan in Gelderland en Overijssel.
Ondanks de uitbesteding vergt het opstellen van het programma van de provincie een extra
inzet, waardoor ander geplande activiteiten vertraagd kunnen worden.
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Het onderhandelingsresultaat pakt voor onze provincie minder goed uit, omdat er in onze
provincie verhoudingsgewijs meer risicoproblemen zijn die samenhangen met het vervoer van
gevaarlijke stoffen dan met inrichtingen. In de bijdrage is ook niet gekeken naar het aantal
gemeenten dat door de provincie begeleid moet worden. Daardoor worden provincies als
Flevoland en Zeeland met weinig gemeenten bevoordeeld. Dit is in IPO verband aangekaart
echter zonder resultaat.
De provincie neemt thans deel in de landelijke projectgroep voor programmafinanciering
externe veiligheid zodat we meer invloed hebben op de uitwerking van de structurele
regeling. IPO,VNG, VROM en BIZA zijn daar in vertegenwoordigd. Op ons verzoek zal ook
het Ministerie van V&W gaan deelnemen.Voor de jaren 2006 tot en met 2010 komt een
landelijk budget beschikbaar van € 25 mln op jaarbasis. Op welke wijze dit beschikbaar wordt
gesteld is nog niets bekend.

In de bijlage bij deze notitie vindt u een beschrijving van de ‘menukaart’van het programma
waaraan de middelen kunnen worden besteed.

Menu onderdelen
De menu onderdelen waaruit provincie en gemeenten in het provinciale
uitvoeringsprogramma kunnen kiezen sluiten goed aan op de in de Nota Externe veiligheid
vermelde projecten. Dat is op zich niet vreemd omdat onze Nota mede als voorbeeld heeft
gediend voor de menukaart.
De gesprekken die we hebben gevoerd met gemeenten (zie boven) vormen een goede input
voor het provinciale programma. De afspraken die in het uitvoeringsprogramma worden
vastgelegd bepalen voor 2004 en 2005 de provinciale en gemeentelijke inzet  en daarmee de
planning van de uitvoering van onze Nota Externe Veiligheid.

Regionale bijeenkomsten
In regionale ambtelijke bijeenkomsten met gemeenten zijn in januari speerpunten verzameld
die de gemeentebestuurders zullen worden voorgelegd in een bestuurlijk overleg. Met name
ruimtelijke ordening, transport en risicoregistratie zijn door gemeenten vaak als speerpunt
genoemd. Dit sluit gelukkig goed aan op de speerpunten in onze Nota Externe Veiligheid. De
speerpunten zullen we gaan verwerken in projecten die regionaal en/of provinciebreed worden
uitgewerkt.
De indeling van gemeenten in regio’s sluit aan bij de indeling van de RAAM’s in het kader
van het ontwerp provinciale milieubeleidsplan. De ambtelijke bijeenkomsten zijn goed
bezocht door gemeenten.

Procedure
Het programma moet per 1 juni door de provincies zijn ingediend bij het Ministerie van
VROM. Het programma wordt vastgesteld door GS en moet kunnen rekenen op draagvlak bij
gemeenten. De bovenvermelde projectgroep waarin onze provincie vertegenwoordigd is,
toetst de programma’s. De tijdsplanning is krap, maar bij een goede betrokkenheid van
gemeenten wel te realiseren.
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Planning:
1) 4 regionale ambtelijke en bestuurlijke startbijeenkomsten t.b.v. voorlichting en keuze

speerpunten: Januari 2004
2) Uitwerking en terugkoppeling hiervan naar ambtelijke deelnemers: februari
3) Bestuurlijke bijeenkomst voorlichting en keuze speerpunten/projecten: 4 maart
4) 2e ambtelijke bijeenkomst uitwerking projecten, 4 regionale bijeenkomsten: maart
5) Uitwerking projecten en opstellen conceptprogramma door provincie + terugkoppeling

naar ambtelijke deelnemers: maart
6) Concept programma voorleggen aan gemeentebestuurders: bestuurlijke bijeenkomst
 7 april
7) Afronding projecten en afronden provinciaal programma: april
8) Bestuurlijk vaststellen programma door GS en aanbieding aan het ministerie van

VROM: mei 2004

Landelijke projectgroep voor programmafinanciering
Op dit moment is in de landelijke projectgroep voor programmafinanciering het volgende aan
de orde:

• Alle beschikbare handreikingen voor externe veiligheid (AMvB kwaliteitseisen EV
inrichtingen, Risicoregistratie, risicocommunicatie enz) worden verzameld. De info
wordt ondergebracht in de VNG site voor Slagen voor veiligheid, de IPO site en de
provinciale sites.

• De communicatie over de programma’s naar overheden en burgers
• De Interprovinciale samenwerking aan projecten die in alle/meerdere provincies

worden opgepakt, zodat de kosten verminderd worden.
• De opzet van de menukaart en de tussen IPO, VNG en rijk overeengekomen opzet van

de regeling wordt voor 1 april vastgelegd in een ministeriele regeling

Aan de orde zal nog komen:
• toetsing programma aan regeling in juni. Overleg is adviesorgaan
• voorbereiden voorstellen voor een structurele regeling

In interprovinciaal verband wordt op ons initiatief een voorstel uitgewerkt dat elke provincie
5% van het budget beschikbaar stelt om gezamenlijk projectonderdelen uit te werken. Dat is
5% van  € 20 mln. € (= €1 mln). Door de inzet van deze middelen hoeven de provincies niet
telkens ‘het wiel uit te vinden’. Dit leidt tot een hoger rendement van de beschikbaar gestelde
middelen. Het voorstel is voor onze provincie gunstig omdat wij ‘slechts’€ 40.000 investeren.
Het voorstel wordt door Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland.

3.3 Communicatie

Door middel van dit voortgangsbericht willen we u nader informeren over de voortgang van
de uitvoering van de Nota..

De communicatie die tot dusver heeft plaatsgevonden over de Nota Externe veiligheid is
vooral gericht op de buitenwacht. Persberichten zijn opgesteld, interviews gegeven.
Publicaties zijn verschenen in persbladen. Via het persbureau INP is info over de nota op alle
veiligheidssites verschenen.  De inhoud van de Nota Externe Veiligheid s aan de orde gesteld
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op het Nationale Congres voor externe veiligheid dat in november 2003 is gehouden. In de
provinciale bladen is ingegaan op routering en de regionale programma’s.

3.4 Financien
De financiering van de Nota Externe Veiligheid is nog niet geregeld. Er is nog geen
collegebesluit. Het College heeft op jaarbasis €250.000 extra uitgetrokken voor de Nota
Handhaving en Veiligheid (Distelnota) beschikbaar (€ 250.000 op jaarbasis) voor de periode
2004 tot en met 2007.

De rijksmiddelen zijn voor een belangrijk deel bestemd voor gemeenten om achterstanden op
het gebied van externe veiligheid in te halen.
Uit de rijksbijdrage kan in ieder geval niet de volgende activiteiten worden gefinancierd:

1) Onze inbreng in de AMvB voor transport
2) Onze inbreng in de landelijke projectgroep voor programmafinanciering
3) Onze inspanningen om in het kader van de spoedwet wegverbreding voor de A28 het

groepsrisico te reduceren
4) De discussienotitie hoe om te gaan met grote effecten
5) Onze advisering bij de toetsing van bestemmingsplannen

Verder is besteding van budget afhankelijk van de speerpunten en is de kans groot dat de
volgende activiteiten uit de Nota Externe Veiligheid niet gefinancierd kan worden:

6. De intensivering van de samenwerking t.a.v. risicovolle inrichtingen
7. Onderzoek voor flankerend beleid door samenwerking met moederbedrijven en

marktpartijen die veiligheidseisen/kwaliteitszorg kunnen verlangen van risicovolle
bedrijven

8. Het uitvoeren van een saneringsprogramma

Er ligt thans een voorstel om op jaarbasis € 100.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering
van de Nota. De beschikbare middelen zijn niet genoeg om de bij 6 en 8 vermelde activiteiten
uit te voeren. T.a.v. het onderdeel 7 wordt bezien of dit flankerend beleid verbreed kan
worden tot andere dan alleen de risicovolle inrichtingen, en zo onderdeel kan worden van een
meer algemene handhavingsstrategie die vanuit de Nota Handhaving en Veiligheid
gefinancierd kan worden. Een projectvoorstel zal dit jaar aan de projectleider worden
voorgelegd.
Voor de jaren 2006 en 2007 zal de invulling van het programma afhankelijk zijn van de
verdeling en de wijze waarop de rijksbijdrage van € 25 mln op jaarbasis aan de provincies en
gemeenten beschikbaar worden gesteld.


