Beste genodigde,
Als ministerie van IenW vinden we het belangrijk dat we met elkaar in gesprek gaan over de gevolgen
die de introductie van de Omgevingswet heeft als het gaat om de productie, opslag en vervoer van
gevaarlijke stoffen in relatie tot afwegingen in het ruimtelijk domein. Daarom organiseren we een
reeks bestuurlijke sessies Modernisering Omgevingsveiligheid.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt omgevingsveiligheid een verplicht onderdeel van die integrale
afweging. Daar staat u – als burgemeester - voor aan de lat. Dit is een grote verandering:
omgevingsveiligheid gaat van ‘verantwoording achteraf’ naar ‘onderdeel van de integrale afweging
vooraf’. De vraag die u straks bij de integrale afweging centraal moet kunnen beantwoorden is:
‘Onder welke voorwaarden vind ik de omgevingsveiligheidsrisico’s die bij een bepaalde ontwikkeling
horen, acceptabel?’ Doordat de risico’s een integraal onderdeel van de ruimtelijke afweging worden,
worden ze voor iedereen beter zichtbaar. Ook komen de risico’s op kaarten te staan. Dit kan tot
vragen leiden bij uw inwoners.
Staatssecretaris Van Veldhoven gaat tijdens de bijeenkomst

Omgevingsveiligheid: nu op de kaart of straks van de kaart?
in gesprek met vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, GGD en veiligheidsregio’s over de
integrale afweging, uw verantwoordelijkheden als bestuurder en de communicatie over risico’s met
uw inwoners. De bijeenkomst vindt op 5 oktober van 13:00 tot 15:00 plaats.
Vanzelfsprekend is deze bijeenkomst in overeenstemming met de adviezen van het RIVM: de
staatssecretaris gaat met een aantal sprekers op locatie in gesprek. Dit gesprek kunt u via een
videoverbinding volgen. We zorgen ervoor dat u ook uw inbreng kunt leveren. Na deze landelijke
aftrapbijeenkomst organiseren we een aantal bijeenkomsten op verschillende plaatsen in het land.
De data en locaties van die bijeenkomsten volgen op een later moment.
Een officiële uitnodiging met het definitieve programma volgt in september.
Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? U kunt zich alvast aanmelden door uw gegevens in te
vullen op het aanmeldformulier. U ontvangt dan tijdig de informatie die nodig is om de
bijeenkomst op afstand te kunnen volgen. Geïnteresseerde wethouders zijn ook van harte
uitgenodigd.
Heeft u vragen over deze bijeenkomst? Zoek dan contact met Eugène Hendrikx:
e.hendrikx@ambient.nl telefoonnummer 06 - 3830 3620. Ambient ondersteunt IenW bij de
organisatie van deze reeks bijeenkomsten.

