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Inleiding  

Ter kennisgeving wordt de Eindrapportage Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 
Provincie-Utrecht 2004-2005 aangeboden aan Provinciale Staten. 
 
In deze eindrapportage is aan het Ministerie van VROM eindverantwoording afgelegd over de uitvoering van het 
Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Provincie Utrecht 2004-2005 en de besteding van de 
daarvoor beschikbaar gestelde rijksmiddelen. Op basis hiervan kan de eindafrekening plaatsvinden. De 
accountant heeft een verklaring afgegeven over de rechtmatigheid van de gedane bestedingen.  
 
Toelichting:
Om externe veiligheid bij provincies en gemeenten een impuls te geven had het Ministerie van VROM een 
subsidieregeling opgesteld voor 2004 en 2005. De regeling was bedoeld om in te spelen op nieuwe wettelijke 
regelingen, kennis en ervaring op te doen op het gebied van externe veiligheid en te komen tot 
samenwerkingsprojecten die ertoe moeten leiden dat externe veiligheid versterkt wordt opgepakt. Dit alles in 
afwachting van een meer structurele regeling na 2005 die inmiddels van toepassing is voor de periode 2006-
2010. 
Voor Utrecht was voor 2004 en 2005 een bedrag gereserveerd van € 782.000. In 2005 zijn de provinciale 
programma’s voor externe veiligheid, waaronder het PUEV 2004-2005, verlengd met 3 maanden tot 1 april 
2006, om provincies gelegenheid te geven de programma’s te kunnen realiseren  
 
Op basis van een tussen rijk, IPO en VNG afgesproken ‘menukaart’ stelden Gedeputeerde Staten in mei 2004 het 
Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid – Provincie Utrecht vast. GS kozen voor de uitvoering 
van de volgende projecten/activiteiten 
1) Transport gevaarlijke stoffen/ routering  € 281.204 
2) Risico-inventarisatie     € 129.932 
3) Ruimtelijke ordening en externe veiligheid   € 153.516 
4) Verantwoording groepsrisico   € 100.012 
5)   Programmamanagement   €  78.200 
6)   Landelijke IPO-projecten   €  39.100 
 
GS plaatsten op de reservebank de volgende projecten: 
Veiligheidsvisie, risicocommunicatie, saneringsprogramma en actualisatie Wm-vergunningen.  
 
Voor de inhoud van de eindrapportage wordt verwezen naar het bijgevoegde Eindrapport Provinciaal 
Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Provincie-Utrecht 2004-2005 dat ten behoeve van het Ministerie van 
VROM is opgesteld. Samenvattend kan hier worden vermeld dat de doelen van het programma bijna geheel zijn 
gerealiseerd. Een onderdeel van het project Risico-inventarisatie is niet gerealiseerd. Dit houdt verband met het 
niet tijdig beschikbaar zijn van het landelijke Risicoregister dat door het RIVM wordt beheerd.  
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Met de uitvoering van het programma is ook een bijdrage geleverd aan de volgende doelen uit het PMP:13 
• “Wij passen een externe veiligheidstoets toe op ruimtelijke ingrepen en beschermen kwetsbare 

bestemmingen door zonering en locatiebeleid”. 
• “In 2005 is er een totaalbeeld van routering van transport, knelpunten en maatregelen om het transport 

veilig te maken. In de planperiode wordt een provinciedekkend routenet gerealiseerd voor het 
wegverkeer”. 

• “Burgers in de provincie Utrecht bieden wij inzicht in externe veiligheidsrisico’s en de 
overheidsactiviteiten die in Utrecht plaatsvinden ter vermindering van risico’s verbonden aan externe 
veiligheid”. 

Deze PMP doelen vormen tevens een nadere uitwerking van de Nota Handhaving en Veiligheid die in 2002 door 
GS is vastgesteld. In het PMP is voor de realisatie van de geformuleerde beleidsdoelen rekening gehouden met 
de financiële bijdrage van het rijk voor externe veiligheid. 
 
De eindrapportage is recentelijk voor commentaar verzonden naar de gemeentebesturen in de provincie. De 
gemeenten Utrecht, gemeente Heuvelrug, Lopik,  De Bilt, Soest, Bunnik,  Veenendaal,  Eemnes,  Vianen, 
Amersfoort, Nieuwegein, Zeist, Houten, Lopik hebben tot dusver gereageerd . Zij stemmen in met de 
eindrapportage. De Milieudienst Noord-West Utrecht heeft ingestemd namens de colleges van B&W van de 
gemeenten Abcoude, De Ronde Venen, Loenen, Maarssen, Montfoort, Oudewater en Woerden. Er zijn geen 
negatieve reacties ontvangen.  
 
Eerdere besluiten: 
GS 11 mei 2004: Vaststelling van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Provincie Utrecht 
2004-2005 
GS  december 2004 Vaststelling van het Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008 
GS januari 2002 Nota Handhaving en Veiligheid (Distelnota)   
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Besluit 

Besluit van 13 november 2006 
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 10 oktober 2006, dienst/sector WEM/MSM, nummer 
2006WEM004017i; 
 
Besluiten:  
 
De Eindrapportage Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Provincie-Utrecht 2004-
2005 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
Het programma strekt ter uitvoering van wettelijke regelingen: Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, De 
Regeling risicoregistratie gevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Wet Milieubeheer, de Wet 
op de Ruimtelijke ordening  
 
Beoogd effect 
Het beoogd effect van dit voorstel is PS in kennis te stellen van de verantwoording die is afgelegd over de 
afronding van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2004-2005. 
 
Argumenten 
Nvt 
 
Kanttekeningen 
Nvt 
 
Financiën 
In totaal is er sprake van een besteding van ca. € 50.000 die niet uit de rijksmiddelen gefinancierd kon worden. 
De kosten zijn gefinancierd uit het reguliere dienstbudget dat voor 2006 beschikbaar is voor externe veiligheid in 
het kader van het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) en de Nota Handhaving en Veiligheid. Door de 
verlenging van het PUEV 2004-2005 tot april 2006 is er in deze maanden een onderbesteding ontstaan van de 
middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het PMP en de Nota Handhaving en Veiligheid.  
 
Realisatie 
Nvt 
 
Juridisch 
Nvt 
Europa 
Nvt 
 
Communicatie 
Over de resultaten van het programma is uitvoerig gecommuniceerd. De landelijke, regionale en locale pers 
hebben uitvoerig aandacht besteed aan de resultaten van het programma (met name het onderdeel routering 
gevaarlijke stoffen). Dit geldt ook voor de regionale radio en televisie in Utrecht.  De resultaten van het 
programma zijn terug te vinden op de provinciesite. De resultaten zijn verspreid onder de contactpersonen van 
gemeenten, veiligheidsregio, milieuregio en besproken in ambtelijk en bestuurlijk overleg. 
 
Bijlagen 
Eindrapportage Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 
Financieel overzicht 
Accountantsverklaring 
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Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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