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Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal 
Bestemmingsplan Stationsgebied e.o 
 
 

1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 

 
Deze verantwoording groepsrisico heeft betrekking op het bestemmingsplan Stationsgebied e.o.  Het 
bestemmingsplan voor het stationsgebied betreft een overwegend conserverend bestemmingsplan met 
uitzondering van het voormalig RBC-stadion. Voor de toekomstige situatie wordt de functie van het RBC-stadion 
als (voetbal)stadion behouden en zullen hier tevens evenementen (concerten e.d.) georganiseerd gaan worden. 
Er wordt uitgegaan van een gecombineerde bestemming sport en evenementen op de bestaande locatie van het 
hele terrein van het stadion (stadion en parkeerterreinen). In het hoofdgebouw van het stadion zijn een 
horecavoorziening en kantoren aanwezig. Een gedeelte van de kantoren is (nog) niet gerealiseerd, maar maakte 
wel onderdeel uit van de indertijd doorlopen artikel 19, lid 1, WRO(oud)-procedure, reden waarom de 
mogelijkheid om deze kantoren te kunnen realiseren, ook in het nieuwe bestemmingsplan is opgenomen.     
 
Deze verantwoording groepsrisico verwijst naar de rapportage “Milieuparagraaf bestemmingsplan Stationsgebied 
e.o. Roosendaal” van 4 juli 2012.  Het rapport bevat ondermeer de resultaten van onderzoek naar het aspect 
externe veiligheid dat is uitgevoerd ten behoeve van het op te stellen bestemmingsplan. Daarbij is zowel het 
plaatsgebonden risico (PR) als het groepsrisico (GR) onderzocht. Voor de onderzoeksresultaten ten aanzien van 
het PR wordt verwezen naar het rapport.  
 
Ten aanzien van het groepsrisico is in het rapport geconcludeerd dat een verantwoording groepsrisico dient te 
worden opgesteld voor Bevi-inrichtingen en het transport over het spoor. 
 
Voor buisleidingen is geconcludeerd dat een volledige verantwoording van het groepsrisico niet noodzakelijk is. 
Vanwege de ligging van een deel van het plangebied binnen het invloedsgebied van buisleidingen moet wel 
rekening worden gehouden met de effecten van een mogelijke calamiteit (ook wel aangeduid als beperkte 
verantwoording). Hiertoe is het advies van Veiligheidsregio met betrekking tot deze aspecten meegenomen in 
deze verantwoording.  
 
Met voorliggend document heeft de gemeente Roosendaal invulling gegeven aan de verantwoording van het 
groepsrisico. Voor deze verantwoording groepsrisico is advies aangevraagd bij de Veiligheidsregio Midden en 
West-Brabant. Het  ingediende advies, opgenomen in bijlage 1,  is in deze verantwoording verwerkt. 
 
1.2 Wettelijk kader 

 
Het externe veiligheidsbeleid in Nederland berust op een tweetal kwantitatieve pijlers; het plaatsgebonden risico 
en het groepsrisico.  
 
Plaatsgebonden risico:  
Het plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van 
een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft.  
 
De norm in een nieuwe situatie voor kwetsbare objecten, zoals woningen, bedraagt de kans van 1 op 1 miljoen 
per jaar. Het gebied waarbinnen deze norm wordt overschreden wordt begrensd door de 10
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 contour. Deze norm 

is juridisch hard. 
 
Groepsrisico:  
Het groepsrisico is een maat om de kans weer te geven dat een incident met dodelijke slachtoffers voorkomt. 
Tevens wordt het groepsrisico beschouwd als maat voor de maatschappelijke ontwrichting welke kan ontstaan 
ten gevolge van een incident. Het gebied waarbinnen het groepsrisico dient te worden beschouwd is het 
invloedsgebied.  
 
Het groepsrisico is niet ruimtelijk, met contouren, weer te geven.  
 
Verantwoording groepsrisico inrichtingen:  
De verantwoordingsplicht groepsrisico is van toepassing binnen het invloedsgebied van een risicovolle inrichting 
waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van toepassing is. In artikel 2, lid 1 van het Bevi is 
opgesomd wat wordt verstaan onder risicovolle inrichtingen. Voor de toepassing van het Bevi, wordt een ruimtelijk 
besluit gezien als een nieuwe situatie.  
 
Het plangebied Stationsgebied e.o is gelegen binnen het invloedsgebied van drie Bevi-inrichtingen waardoor 
verantwoording van het groepsrisico van toepassing is. Het betreft Van den Anker (Tussenriemer), Wubben 
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Oliebewerking (Tussenriemer) en Rust Oleum. Daarnaast is binnen het plangebied het spooremplacement 
Roosendaal gelegen dat aangemerkt wordt als een Bevi-inrichting maar geen invloedsgebied meer heeft omdat 
handelingen met gevaarlijke stoffen (rangeeractiviteiten) niet meer plaatsvinden en de omgevingsvergunning voor 
deze activiteiten op verzoek van Prorail is ingetrokken.   
 
Verantwoording groepsrisico transportassen: 
Naast de invloed van de risicovolle inrichtingen speelt de verantwoordingsplicht groepsrisico een rol bij 
transportassen waarop de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen 2010, van toepassing is. Deze 
circulaire verplicht het bevoegd gezag om een beoordeling en afweging van de externe veiligheid mee te nemen 
bij ruimtelijke plannen die in de directe nabijheid zijn gelegen van een transportas waarover transporten met 
gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Betreffende circulaire is een voorloper van de in de Nota Vervoer Gevaarli jke 
Stoffen aangekondigde wettelijke verankering van het beleid, in het toekomstige Besluit externe veiligheid 
transport (Bevt).  
Op basis van de Circulaire dient verantwoording van het groepsrisico plaats te vinden indien sprake is van een 
toename van het groepsrisico als gevolg van het betreffende plangebied. Indien sprake is van een groepsrisico 
gelegen boven de oriënterende waarde dient altijd verantwoording plaats te vinden, ook als er geen sprake is van 
een toename. 
 
Geanticipeerd wordt op het toekomstige Besluit externe veiligheid transport (Bevt), welke de circulaire (naar 
verwachting) medio 2013 zal vervangen. Uit de concepttekst van dit besluit valt te lezen dat ten aanzien van de 
verantwoordingsplicht groepsrisico, net als bij het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), onderscheid 
wordt gemaakt tussen een volledige verantwoording en een beperkte verantwoording van het groepsrisico. Een 
volledige verantwoording kan achterwege blijven indien kan worden aangetoond dat: 

a. het groepsrisico, niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico, of; 
b. het groepsrisico, gelet op de redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van personen, 

met niet meer dan 10% toeneemt en; 
c. de oriëntatiewaarde, gelet op de dichtheid van personen, niet wordt overschreden. 
 

Een beperkte verantwoording houdt wel rekening met de effecten van een calamiteit en vindt alleen plaats als het 
plangebied binnen het invloedsgebied (effectgebied) van transportassen is gelegen.  
 
Indien sprake is van een volledige verantwoording dienen maatregelen ter beperking van het GR, alternatieve 
ruimtelijke ontwikkelingen met een lager GR en mogelijkheden en voorgenomen maatregelen ter beperking van 
de omvang van een calamiteit te worden overwogen. 
 
Uit het onderzoek uitgevoerd door de RMD (inmiddels opgegaan in de Omgevingsdienst Midden- en West 
Brabant) is gebleken dat met betrekking tot het transport over het spoor  een volledige verantwoording moet 
plaatsvinden. 
 
Verantwoording groepsrisico buisleidingen: 
Met betrekking tot buisleidingen is geconcludeerd dat kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van 
het groepsrisico. Omdat het groepsrisico niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde en er geen sprake is van 
toename van het groepsrisico.  

 
2. Verantwoording groepsrisico 
 
2.1 Toelichting 

 
Voor het groepsrisico moet worden beschouwd welke populatie mogelijk wordt getroffen door een ongeval met 
gevaarlijke stoffen, in onderhavige situatie een ongeval (warme BLEVE) met een ketelwagon gevuld met 
brandbare gassen (LPG) op het spoortraject Essen - Roosendaal – Lage Zwaluwe of een ongevalscenario met 
toxische stoffen (vervoer over spoorbaan, buisleidingen transport of vanwege activiteiten bij de genoemde 
risicovolle bedrijven). De gevolgen van het nieuwe bestemmingsplan voor het groepsrisico zijn bekend en vormen 
samen met de aanwezige mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een 
calamiteit en de mogelijkheden tot zelfredzaamheid van in de nabijheid aanwezige personen, de basis voor de 
verantwoording groepsrisico. 
 
2.2 Inrichtingen 

 
Spooremplacement Roosendaal 
Met betrekking tot de risicobenadering van het emplacement Roosendaal zijn zeer recent relevante 
ontwikkelingen gaande. Uit meerdere uitspraken van de Raad van State blijkt dat een aantal bedrijfsprocessen –
rangeerhandelingen binnen emplacementen- die voorheen als vergunningplichtig werden aangemerkt thans niet 
meer vergunningplichtig zijn. Uit intern onderzoek van Prorail blijkt dat vervoerders geen behoefte hebben om 
binnen emplacement Roosendaal vergunningplichtige activiteiten met treinen beladen met EV-relevante 
gevaarlijke stoffen uit te voeren. Er worden geen EV-relevante treinen samengesteld/gesplitst. Wel zal het proces 
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kopmaken van treinen beladen met EV-relevante gevaarlijke stoffen blijven voorkomen vanwege vervoer op de  
lijn Sloehaven/België. Daarnaast zal naar verwachting incidenteel worden loc gewisseld. 
Gevolg hiervan is dat binnen emplacement Roosendaal in het geheel geen vergunningplichtige activiteiten met 
wagons beladen met EV-relevante gevaarlijke stoffen meer plaatsvinden. De rangeerhandelingen met treinen 
beladen met gevaarlijke stoffen binnen emplacement Roosendaal vallen volledig onder het begrip doorgaand 
treinverkeer. Prorail heeft een aanvraag voor een revisievergunning in voorbereiding waarin de genoemde 
activiteiten buiten beschouwing gelaten worden. Vooruitlopend hierop is door Prorail een verzoek tot het 
gedeeltelijk intrekken van de vergunning ingediend (januari 2013) dat inmiddels van kracht is geworden. Het 
ingetrokken deel betreft risicovolle activiteiten/handelingen op het emplacement.  
 
Ondanks dat het spooremplacement Roosendaal onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) valt, is er 
geen sprake meer van een risicovolle inrichting waarmee in het kader van de Wro rekening gehouden dient te 
worden. Dat wil zeggen dat er  feitelijk geen sprake meer  is van een invloedsgebied en eveneens van een 
groepsrisico als gevolg van het spooremplacement Roosendaal. 
 
Van den Anker (Tussenriemer) 
Het invloedsgebied van de vestiging aan de Tussenriemer is over slechts een heel klein deel het plangebied 
gelegen. Het invloedsgebied strekt zich 605 meter uit vanaf de opslagloodsen. Er is geen sprake van een 
groepsrisico. Binnen het invloedsgebied is, voor zover het is gelegen over het plangebied, sprake van een 
conserverend karakter waardoor er geen sprake is van toename van het groepsrisico.   
In de nabije omgeving van Van den Anker zijn bedrijven gelegen (ca. 25) waarvan de personele bezetting varieert 
van 10 tot 100 personen per bedrijf. Daarbuiten is (vanaf PR 10
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 per jaar) is rekening gehouden met 

aanwezigheid van 40 personen per hectare overeenkomstig de PGS1.  
   
Wubben Oliebewerking (Tussenriemer) 

 Het invloedsgebied van Wubben Oliebewerking strekt zich uit tot op een afstand van 1426 meter.  
 Binnen dit invloedsgebied is het voormalige RBC-stadion gelegen. Het groepsrisico ligt ruim onder de 

oriënterende waarde en is feitelijk nihil. Hoewel de nieuwe bestemming voor het voormalige RBC-terrein 
plaatselijk tot een aanzienlijke toename van de bevolking leidt. Onveranderd blijft het maximum aantaal 
bezoekers van 5000 personen, echter hiervan zal vaker sprake zijn en de verblijftijd per evenement neemt 
gemiddeld toe tot 6 uur per evenement. Uit berekeningen blijkt dat het groepsrisico als gevolg van deze 
ontwikkeling niet toeneemt. De bevolking binnen het 

 gehele invloedsgebied is voor de groepsrisicoberekening nauwkeurig bepaald met behulp van het nationale 
populatiebestand.   

 

 Rust Oleum 
Het invloedsgebied van Rust Oleum reikt tot op een afstand van 320 meter van de opslag ruimten. Het 
groepsrisico ligt ruim onder de oriënterende waarde ( 0,15 maal de oriënterende waarde).   
 
Het stadion ligt net buiten het invloedsgebied, hetgeen betekent dat het plangebied voor zover gelegen binnen 
het invloedsgebied conserverend is. Er is daardoor geen sprake van een toename van het groepsrisico. Bij deze 
beoordeling is uitgegaan van een bevolkingsdichtheid op het industrieterrein van 40 personen per hectare.  
 
2.3 Transport over het spoor 

 

In overeenstemming met de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen 2010 (wijziging 31 juli 2012) 
is het groepsrisico berekend voor het spoor rekening houdend met het Basisnet.  
 
Uit de eindrapportage Basisnet Spoor blijkt tevens dat het groepsrisico als gevolg van het transport van 
gevaarlijke stoffen over de spoorlijn, ter hoogte van het emplacement is gelegen boven de oriënterende waarde 
voor het groepsrisico. Het hoogste groepsrisico per kilometer bedraagt 1.9 x de oriënterende waarde en is 
gelegen ter hoogte van de spoorwegovergang over de Kade.  
 
Voor de beoogde ontwikkelingen rond het voormalige RBC-stadion  is een risicoberekening voor het doorgaande 
spoor uitgevoerd waaruit blijkt dat het berekende hoogste groepsrisico per kilometer 2.0 x de oriënterende 
waarde bedraagt voor de huidige (bestaande) situatie. 
 
Voor de nieuwe situatie is een risicoberekening uitgevoerd waaruit blijkt dat het berekende hoogste groepsrisico 
per kilometer licht toeneemt. De locatie van de kilometer met het hoogste groepsrisico is gelegen ter hoogte van 
de spoorwegovergang ter hoogte van de Kade. De toename van het hoogste groepsrisico per kilometer bedraagt 
hierdoor ca. 5%. Het maximum aantal letale slachtoffers blijft ongewijzigd 2711 personen. Het groepsrisico is hier 
het hoogst omdat vanaf en tot de overgang (vanwege ligging wissels) met hoge snelheid kan worden gereden en 
omdat de bevolkingsdichtheid vanwege de dichtbijgelegen binnenstad hier het hoogst is. Het stadion is op een 
afstand van ruim 750 meter van dit punt gelegen en heeft vanwege deze afstand slechts een beperkte invloed op 
de hoogte van het groepsrisico.   
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Tevens is het groepsrisico berekend over de kilometer gelegen ter hoogte van het stadion. Het groepsrisico voor 
de beoogde situatie ligt hier onder de oriënterende waarde. Hier is echter wel sprake van een toename tot 0.8 x 
OW. In de oorspronkelijke situatie bedraagt het groepsrisico hier minder dan 0.1 x OW. Het maximum aantal 
slachtoffers neemt hier toe tot 1850. Dit aantal is lager dan aantal dat is berekend voor het traject vanaf de kade 
richting Essen/Sloehaven.    
 
De overschrijding van de oriënterende waarde is het gevolg van het vaststellen van het Basisnet Spoor en wordt 
gezien als meest haalbaar en acceptabel. De verantwoording hiervan ligt bij het Rijk en derhalve wordt ervan 
uitgegaan dat hieraan op enigerlei wijze gevolg wordt gegeven.  
 
Derhalve wordt in deze verantwoording alleen ingegaan op de toename van het groepsrisico als gevolg van het 
bestemmingsplan ter hoogte van het stadion. De toename van het groepsrisico is plaatselijk en blijft onder de 
oriënterende waarde.    
 
2.4 Buisleidingen 

 
De hogedruk aardgasleiding (Gasunie) welke loopt vanaf de weg Borchwerf tot aan Sensus heeft een 
invloedsgebied van 80 meter (aan beide zijden van de buisleiding). De hogedruk aardgasleiding langs de 
Bosstraat heeft een invloedsgebied variërend van 100 tot 120 meter. Voor de bepaling van het groepsrisico is een 
berekening uitgevoerd waaruit blijkt het groepsrisico in alle gevallen ruim onder de oriënterende waarde ligt en 
minder dan 0.1 maal de oriënterende waarde bedraagt. Uit een berekening voor de nieuwe situatie blijkt dat de 
toename van de bevolking op het terrein van het voormalige RBC-stadion geen gevolgen heeft voor het 
groepsrisico.  
 
2.5 Maatregelen en alternatieven  

 
Mogelijkheden om het groepsrisico als gevolg van Bevi-inrichtingen te reduceren zijn niet aanwezig omdat het 
plangebied overwegend conserverend van aard is. Voor zover dat niet het geval is, leiden de wijzingen niet tot 
een toename van het groepsrisico. Voor de Bevi-inrichtingen geldt dat er geen sprake is van een groepsrisico 
danwel dat het groepsrisico zeer beperkt is. Derhalve worden maatregelen niet noodzakelijk en niet zinvol geacht.  
 
Mogelijkheden om het groepsrisico als gevolg van het emplacement Roosendaal te verminderen zijn inmiddels 
niet meer aan de orde omdat de vergunning voor wat betreft de risicovolle activiteiten van het spooremplacement 
zijn ingetrokken. Hierdoor is het groepsrisico als gevolg van het spooremplacement geëlimineerd.  
 
Mogelijkheden binnen het plangebied om het groepsrisico als gevolg van het spoor terug te dringen zijn zeer 
beperkt. Het betreft hier de toename van het groepsrisico ter hoogte van het RBC-stadion. De toename wordt 
veroorzaakt door de ontwikkelingen van het stadion. De capaciteit van het stadion blijft ongewijzigd. Er is een 
uitbreiding van kantoren voorzien die nog niet is gerealiseerd, maar wel al op grond van een indertijd verleende 
vrijstelling ex artikel 19, lid 1, WRO (oud) werd toegestaan.  
Op grond van het herziene bestemmingplan worden naast sportactiviteiten ook evenementen toegestaan. Te 
denken valt aan (pop)concerten en beursen etc. In het bestemmingsplan zijn beperkingen gesteld aan het 
maximum aantal aanwezige bezoekers voor sport en evenementen. Beperkingen met betrekking tot het aantal 
evenementen zijn niet opgenomen, hetgeen de gemeente overeengekomen is met de nieuwe eigenaar.  
 
Door het beperken van de capaciteit, maximum aantal personen aanwezig, is de toename van het groepsrisico 
feitelijk ook beperkt. Verdere reductie van het groepsrisico is alleen mogelijk door een  aanzienlijke beperking van 
het aantal evenementen, hetgeen niet als haalbaar en wenselijk wordt geacht.  
 
Omdat de mogelijkheden tot reductie van het groepsrisico beperkt is met name aandacht besteed aan de 
bestrijding en beperking van de omvang van een calamiteit.    
 
2.6 Bestrijding en beperking van omvang calamiteit 
 

Om effectief en efficiënt hulp te kunnen bieden ten tijde van een ongeval zijn de opkomsttijd, de bereikbaarheid 
en de bluswatervoorzieningen van belang. De hulpverleningsdiensten moeten voldoende capaciteit beschikbaar 
hebben om alle effecten binnen een kort tijdsbestek te kunnen bestrijden.  
 
De Veiligheidsregio stelt dat in het plangebied voldoende effectieve bluswatervoorzieningen aanwezig dienen te 
zijn. De lokale brandweer heeft aangegeven dat op het emplacement Roosendaal voldoende primaire en 
secundaire bluswatervoorzieningen aanwezig zijn. Vanwege het rangeerterrein zijn 16 bluswatervoorzieningen 
(geboorde putten) op en rond het emplacement gerealiseerd. Nu rangeeractiviteiten met gevaarlijke stoffen op het 
emplacement niet meer plaatsvinden is er strikt genomen hiervoor geen noodzaak meer. Echter is inzetbaarheid 
van deze middelen ook mogelijk bij calamiteiten voor het doorgaande spoor, voor zover deze plaatshebben ter 
hoogte van het emplacement en dus ter hoogte van het voormalige RBC-stadion. Van belang is daarom dat deze 
bluswatervoorzieningen door Prorail in stand worden gehouden en goed worden onderhouden zodat bluswater 
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gegarandeerd is en dat de benodigde capaciteit ook aanwezig is. De gemeente zal hierop toezien in het kader 
van de omgevingsvergunning waarin bedoeld onderhoud is opgenomen.  
 
De huidige bereikbaarheid van het stadion en de vluchtmogelijkheden over de weg worden door de 
Veiligheidsregio en de lokale brandweer als voldoende beoordeeld. Hoewel dit niet in het bestemmingsplan 
geborgd kan worden, zal de gemeente erop toe zien dat hieraan geen afbreuk wordt gedaan door toekomstige 
ontwikkelingen.   
 
Het plangebied ligt binnen het dekkingsgebied van een waarschuwings- en alarmeringsinstallatie. Dit kan worden 
gebruikt om de bevolking in geval van een calamiteit te waarschuwen.  
 
Indien zich een scenario voordoet, zoals beschreven in haar advies, is de Veiligheidsregio Midden- en West 
Brabant voldoende ingericht om binnen het eerste uur materieel te kunnen leveren en de ramp te bestrijden. De 
medische hulpverleningscapaciteit is onvoldoende. Interregionale bijstand zal noodzakelijk zijn. 
 
2.6 Zelfredzaamheid  

 
De zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezigen in staat zijn om zich op eigen kracht in veiligheid te 
brengen. Bij een ongeval met een explosieve stof of een brandbare vloeistof komt het neer op zo snel mogelijk op 
veilige afstand verwijderd raken van de plaats van de dreigende explosie of plasbrand.  
 
De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan dat de zelfredzaamheid grotendeels goed is. Met betrekking tot de 
bezoekers van het stadion voor evenementen of sportwedstrijden wordt opgemerkt dat bezoekers individueel 
zelfredzaam zijn maar de grootte van de groep maakt het noodzakelijk dat maatwerk wordt geboden in verband 
met complexiteit bij aansturing van een mensenmassa. De beheerder van het stadion zal op grond van het 
bouwbesluit een calamiteitenplan, waarvan een ontruimingsplan onderdeel uitmaakt, dienen op te stellen. 
 
Daarnaast wordt door de veiligheidsregio opgemerkt dat afhankelijk van het incident en de windrichting het spoor 
als ernstige belemmering kan functioneren. Desondanks kan worden vastgesteld dat er verschillende 
vluchtwegen in verschillende richtingen aanwezig zijn waardoor een ontsluiting altijd mogelijk is.  
 
De zelfredzaamheid kan worden verbeterd door maatregelen zoals een waarschuwings- en alarmeringsinstallatie 
en risicocommunicatie. De mogelijkheden om gevaar in te schatten bij een toxische wolk zijn voor de meeste 
aanwezigen beperkt. Dit kan worden verbeterd door mensen te informeren over de gevaren en risico’s en de 
eventueel te nemen maatregelen. De gemeente Roosendaal heeft op de volgende wijze uitvoering gegeven aan 
de gewenste risicocommunicatie.  
Burgers worden via de website van de gemeente Roosendaal geïnformeerd over de diverse risico’s en wat te 
doen in geval van een calamiteit door middel van duidelijke instructies. Tevens wordt op de site voor aanvullende 
informatie doorverwezen naar de website van de Veiligheidsregio en de website van de Risicokaart. Verder wordt 
informatie (2-jaarlijks) gegeven op het “veiligheidsplein” tijdens het “Roosendaals Treffen”, jaarlijks in de huis aan 
huis bezorgde Gemeentegids, jaarlijks in de huis aan huis bezorgde bewaarkaart en regelmatig (preventietips) in 
de gemeenterubriek in De Bode. Verder zijn diverse folders over dit onderwerp vrij te verkrijgen op het 
politiebureau, de brandweerkazerne, het stadskantoor en de bibliotheek. Daarnaast werkt de gemeente mee aan 
presentaties over veiligheid bij bedrijven, instellingen, bewonersplatforms en dergelijke.  
 
Het gemeentelijk integraal veiligheidsplan “Veiligheid, uw en onze zorg!” stelt dat communicatie over risico’s een 
eigen dynamiek kent. De Veiligheidsregio wil de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven stimuleren 
voor de fysieke veiligheid in de eigen woon- en werkomgeving. Dat kan bijvoorbeeld met het actief benutten van 
brandpreventieve mogelijkheden. De Veiligheidsregio zal nieuwe communicatie-instrumenten ontwikkelen die 
aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkeling en behoefte. In dit verband is er expliciet aandacht voor de 
mogelijkheden van de sociale media. In het kader van een pilot-project is de Veiligheidsregio Midden en West-
Brabant en de gemeente Moerdijk in samenwerking met bedrijven op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk 
bezig met de ontwikkeling van een geautomatiseerd alarmeringssysteem waardoor bedrijven bij een calamiteit 
direct geïnformeerd worden over de aard, reikwijdte, windrichting etc. van het betreffende incident. Hierdoor zal 
de zelfredzaamheid worden bevorderd. Het systeem CBIS zal volgens de Veiligheidsregio naar verwachting in 
het najaar van 2013 operationeel zijn en zal vervolgens worden uitgewerkt voor de gehele (veiligheids)regio.  
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Bijlage I: Advies Brandweer Midden- en West-Brabant 
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