
Categoriale inrichtingen

Het Bevi maakt onderscheid tussen inrichtingen waar-

voor een QRA (kwantitatieve risicoanalyse) opgesteld 

moet worden en inrichtingen waarvoor vaste afstanden 

gelden, de zogenaamde categoriale inrichtingen. Met 

de wijzigingen van het Bevi en de Revi zijn meer inrich-

tingen categoriaal geworden. Dit betekent dat er voor 

de bepaling van de 10-6 contour (het plaatsgebonden 

risico) geen QRA uitgevoerd hoeft te worden. Categoria-

le inrichtingen zijn aangewezen in artikel 4 van het Bevi. 

Daarnaast is er op grond van artikel 2 eerste lid onder h 

nog een mogelijkheid voor de Minister om categoriale 

inrichtingen aan te wijzen. 

Voor de PGS 15 opslagen is in artikel 3 van de Revi 

bepaald dat het niet verplicht is om de afstanden uit de 

tabel te gebruiken, er mag ook altijd worden gerekend. 

Uiteraard moet daarbij wel de nieuwe rekenmethodiek 

worden gebruikt. Voor alle andere categoriale inrichtin-

gen geldt dat de vaste afstanden uit de Revi gebruikt 

moeten worden.

1. Inrichtingen waar meer dan 1.500 kg ammoniak in een 

insluitsysteem aanwezig is, niet zijnde een onderdeel 

van een koel- of vriesinstallatie met ammoniak.

2. Inrichtingen waar meer dan 150m3 zeer licht ontvlam-

bare of licht ontvlambare vloeistof in een bovengronds 

insluitsysteem aanwezig is.

3. Inrichtingen waar meer dan 13m3 propaan of meer dan 

13m3 acetyleen in een insluitsysteem aanwezig is.

4. Inrichtingen waar een cyanidehoudend bad ten behoe-

ve van het aanbrengen van metaallagen aanwezig is 

met een inhoud van meer dan 100 liter.

5. Inrichtingen waar een giftige of zeer giftige stof in een 

insluitsysteem met een inhoud van meer dan 1.000 liter 

aanwezig is.

6. Inrichtingen waar in enige opslagvoorziening een 

giftige of zeer giftige stof in gasflessen aanwezig is en 

waarbij de totale waterinhoud van de gasflessen met 

giftige of zeer giftige inhoud in die opslagvoorziening 

meer bedraagt dan 1.500 liter.

7. Inrichtingen waar aardgasdruk gereduceerd wordt of 

aardgashoeveelheid gemeten wordt, voor zover de 

gastoevoerleiding een grotere diameter heeft dan 20 

inch.
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Let op! Betrek Brandweer Midden- en 

West-Brabant altijd bij 

• Nieuwe ontwikkelingen zoals LNG/CNG 

stations

• Kegelligplaatsen bij vaarwegen en of havens

PR contouren van verschillende categoriale 

inrichtingen kunnen groter zijn dan 30 meter. 

Houd hierbij rekening met de projectie van 

(beperkt) kwetsbare objecten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over standaard adviezen 

en de standaard verantwoording groepsrisico op 

www.verbeterprogrammagroepsrisico.nl en ga naar 
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Onze adviezen bij 
ruimtelijke plannen en 

externe veiligheid
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aan de afstand tot de risicobron in relatie tot de functie van 

het object.

In de zone binnen 200 m1 van een categoriale Bevi inrichting, 

spoorlijn, autoweg, waterweg of buisleiding worden bijzonder 

kwetsbare objecten ontmoedigd. Er kunnen zwaarwegende 

overwegingen zijn om toch nieuwe bijzonder kwetsbare 

objecten te realiseren. Daarbij dient bijzondere aandacht 

gegeven te worden aan de zelfredzaamheid van burgers en 

aan de afstand tot de risicobron in relatie tot de functie van 

het object.

Consoliderende bestemmingsplannen

De in deze uitgave genoemde zones behoeven nadrukkelijk 

aandacht bij bestaande bestemmingsplannen en moeten in de 

planregels worden verwoord.

Weliswaar kunnen binnen de functie groen willekeurig 

speeltuinen worden aangelegd en kan binnen de functie sport 

willekeurig een openluchtzwembad worden gerealiseerd. Dit 

is immers moeilijk of niet te monitoren. Maar ook onder maat-

schappelijke doeleinden vallen zowel zeer kwetsbare personen 

als minder kwetsbare personen. Door in de planregels expliciet 

bijzonder kwetsbare objecten uit te sluiten is de zelfredzaam-

heid sterk te verbeteren.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geeft het advies 

om kwetsbare personen via ruimtelijke besluiten beter te 

beschermen. Niet alleen door in een eventueel effectgebied 

vlucht- of schuilmogelijkheden te bieden, maar ook door te 

voorkomen dat bij het vrijkomen van toxische stoffen kleine 

kinderen en zieke en oudere personen slachtoffer kunnen 

worden. Van het advies van de Veiligheidsregio kan worden 

afgeweken. Dit moet dan nadrukkelijk in de verantwoording 

van het groepsrisico worden gemotiveerd.

Het standaard advies 

Gemeenten krijgen jaarlijks hun standaard advies, waarbij de 

volgende aspecten vooraf worden gemeld:

1. Opkomsttijd van de brandweer

2. Aanwezigheid van de WAS-installatie

Deze onderwerpen worden op een plattegrond van de ge-

meente gepresenteerd. Knelpunten op het gebied van bluswa-

ter worden generiek in het standaard advies benoemd. Bij 

het verlenen van een bouwvergunning wordt er specifiek op 

detailniveau beoordeeld.

Het gedetailleerde of maatwerk advies

In deze gevallen wordt geadviseerd de specialisten van de 

Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant direct te betrek-

ken in het vooroverleg. Maak via ev@brandweermwb.nl een 

afspraak.

Brandweer Midden- en West-Brabant adviseert gemeenten op het gebied van externe 
veiligheid rond ruimtelijke plannen. Deze uitgave laat zien in welke gevallen gemeenten 
een standaard advies kunnen verwachten en in welke gevallen zij mogen rekenen op een 
maatwerk advies. Daarbij besteden we in het bijzonder aandacht aan de vestiging van 
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten ten opzichte van risicobronnen. 

De algemene regel is dat gemeenten een standaard advies 

ontvangen voor ruimtelijke plannen op bepaalde afstanden 

van Bevi inrichtingen en de transportroutes van gevaarlijke 

stoffen over weg, water en spoor en door buisleidingen. Veel 

gemeenten hebben in hun Beleidsvisie Externe Veiligheid 

vastgelegd hoe zij omgaan met locaties voor kwetsbare ob-

jecten en beperkt kwetsbare objecten evenals voor risicovolle 

activiteiten ten opzichte van risicobronnen. Deze visies vormen 

doorgaans een verbetering van de veiligheid, waardoor Brand-

weer Midden- en West-Brabant de mogelijkheid heeft om het 

gebruik van standaard adviezen uit te breiden. Met deze stan-

daardisering komt meer tijd vrij voor adviezen over plannen en 

ontwikkelingen, waarvan de effecten zeer ernstig kunnen zijn. 

Denk hierbij aan adviezen bij vestiging van risicovolle bedrijven 

en aan maatwerk adviezen voor ruimtelijke plannen waarbij 

het om bijzonder kwetsbare objecten gaat.

Wanneer standaard en wanneer maatwerk?

1. Een standaard advies wordt opgesteld voor plannen buiten 

750 m1 van een niet-categoriale Bevi inrichting. 

2. Een gedetailleerd maatwerk advies wordt opgesteld voor 

plannen binnen 750 m1 van een niet-categoriale Bevi 

inrichting. In deze plannen worden in de regel alle nieuwe 

bijzonder kwetsbare objecten geweerd.

3. Een standaard advies wordt opgesteld voor plannen buiten 

200 m1 van een categoriale Bevi inrichting, spoorlijn, auto-

weg, waterweg of buisleiding. 

4. Een gedetailleerd maatwerk advies wordt opgesteld voor 

plannen binnen 200 m1 van een categoriale Bevi inrichting.  

In deze plannen worden in de regel alle nieuwe bijzonder 

kwetsbare objecten geweerd.

5. Voor plannen buiten 30 m1 en tot een afstand van 200 m1

 van een spoorlijn, autoweg, waterweg of buisleiding ont-

moedigen we de komst van nieuwe bijzonder kwetsbare 

objecten. Indien in ruimtelijke besluiten nieuwe bijzonder 

kwetsbare objecten toch in deze zone worden bestemd, 

wordt een gedetailleerd advies opgesteld. In alle andere 

gevallen is er sprake van een standaard advies. 

6. Een gedetailleerd maatwerk advies wordt opgesteld voor 

plannen binnen 30 m1 van een spoorlijn, autoweg, water-

weg of buisleiding. In deze plannen worden in de regel alle 

nieuwe bijzonder kwetsbare objecten geweerd.

7. Bestemmingsplannen met Bevi inrichtingen worden voorzien 

van een gedetailleerd maatwerk advies. 

8. Conserverende bestemmingsplannen vallen in principe 

onder het standaard advies, tenzij het plangebied binnen 

de genoemde afstand ligt en er nog ontwikkelruimte voor 

bijzonder kwetsbare objecten in het bestemmingsplan zit.

9. Een standaard advies wordt opgesteld voor kleine bestem-

mingsplannen, niet zijnde ruimtelijke plannen voor bijzonder 

kwetsbare objecten. Overige bestemmingsplannen worden 

voorzien van een standaard advies.

PR afstanden 

De afstanden zijn van toepassing op het uitbrengen van een 

standaard advies of gedetailleerd advies. Alle afstandregels 

uit het Bevi/Revi blijven van toepassing. Dus kunnen diverse 

objecten worden bestemd, mits wordt voldaan aan 10-06 voor 

kwetsbare objecten en 10-05 (met motivatie en zwaarwe-

gende redenen) voor beperkt kwetsbare objecten binnen de 

aangegeven afstanden.

Zone-indeling

De zone-indeling zoals gebruikt bij de bepaling van standaard

advies of maatwerk advies, geeft vooraf duidelijkheid over 

wat gemeenten van het advies van de Veiligheidsregio Mid-

den- en West-Brabant kunnen verwachten. Verder biedt de 

zone-indeling duidelijkheid over de gewenste plaatsing van 

bijzonder kwetsbare objecten, waardoor er minder niet-zelf-

redzame burgers aanwezig zullen zijn in de directe nabijheid 

van risicobronnen.

Bijzonder kwetsbare objecten  worden ontmoedigd. Er 

kunnen zwaarwegende overwegingen zijn om toch deze 

objecten binnen 750 m1 te realiseren, maar dat moet dan 

goed worden afgewogen. Daarbij dient bijzondere aandacht 

gegeven te worden aan de zelfredzaamheid van burgers en 

Wat zijn bijzonder kwetsbare objecten?

Bijzonder kwetsbare objecten zijn: kinderdagverblijven, 

buitenspeeltuinen, basisscholen, zorgcentra (zoals: 

ziekenhuizen, verpleeghuizen, hospices of tehuizen 

voor verstandelijk of lichamelijke gehandicapten), 

kampeerterreinen, evenemententerreinen of 

gebouwen met veel bezoekers en de vitale 

infrastructuur.

In afwijking van kwetsbare objecten, te beoordelen op 

de buitengevels, gelden extra afstanden bij objecten of 

bij gebieden in de openlucht waar bijzonder kwetsbare 

personen aanwezig zijn. De afstand wordt dan bepaald 

door:

• de grens van het gebied dat bestemd is voor het 

verblijf van zieken, ouderen, gehandicapten of 

minderjarigen, indien het desbetreffende object 

een ziekenhuis, bejaardenhuis, verpleeghuis, school, 

gebouw of een gedeelte van een gebouw is dat 

bestemd is voor dagopvang van minderjarigen, 

of wanneer het om een openluchtzwembad of 

speeltuin gaat;

• de grens van het gebied dat bestemd is voor het 

verblijf van personen, indien het desbetreffende 

object een sportterrein of een kampeer- of ander 

recreatieterrein is dat bestemd is voor het verblijf 

van personen gedurende meerdere aaneengesloten 

dagen.
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Maakt het plan een 

Bevi inrichting mogelijk?

Ligt het plan binnen 30 m van een 

spoorlijn, autoweg, waterweg of 

buisleiding?

Ligt het plan binnen 200 m van 

een categoriale Bevi inrichting?

STANDAARD ADVIES

MAATWERK ADVIES

NEE
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NEENEE NEE NEE

NEE

Ligt het plan buiten 30 m 

en binnen 200 m van een 

spoorlijn, autoweg, waterweg of 

buisleiding?

Maakt het plan bijzonder 

kwetsbare objecten mogelijk?

Ligt het plan binnen 750 m van 

een BRZO of niet categoriale 

Bevi inrichting?


