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Nieuwsflits

Landelijk Expertisecentrum 
Transportveiligheid

Het Landelijk Expertisecentrum 
(LEC) Transportveiligheid 
bevordert het veilig transporteren 
van goederen over water, 
weg, spoor en buisleidingen 
en van grote groepen mensen 
over water, weg en spoor. Wij 
zijn actief op alle onderdelen 
van de veiligheidsketen, 
zowel risicobeheersing als 
incidentbestrijding, en richten 
ons op die incidenten waarbij een 
bovengemiddeld beroep wordt 
gedaan op de hulpdiensten. 
Het LEC Transportveiligheid 
is onderdeel van het Instituut 
Fysieke Veiligheid (IFV).

Symposium Omgevingsveiligheid 
Op 9 oktober 2015 vond het symposium Omgevingsveiligheid plaats bij 
Rijkswaterstaat in Utrecht. Een symposium voor veiligheidsregio’s met drie 
onderwerpen prominent op de agenda:
1. Ervaringen met het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen.
2. Nieuwe ontwikkelingen rondom het Omgevingsveiligheidsbeleid.
3. Veiligheidsregio’s en risicocommunicatie.

Deze onderwerpen zijn aan de hand van presentaties vanuit de 
veiligheidsregio’s (ervaringen Basisnet), het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu (omgevingsveiligheidsbeleid) en veiligheidsregio’s (risicocommunicatie) 
uitgediept. De ochtend werd geleid door lector Transportveiligheid Nils 
Rosmuller en leverde een aantal interessante conclusies en acties op: 
1. Effectscenario’s: voor dezelfde scenario’s blijken effectafstanden nogal te 

verschillen tussen regio’s; meer uniformiteit lijkt gewenst. Zeker als je de 
scenario’s en de grote variatie hierbij ziet in de Regionale Risicoprofielen. En 
zeker ook als de omgevingsveiligheid meer effectgericht gaat worden met 
de 3-effectschillen.

2. Handelingsperspectieven op persoonsniveau: in omgevingsveiligheidsbeleid 
wordt de transitie gemaakt van objecten naar functies. Echter, 
functies gaan gepaard met bepaalde groepen van personen met hun 
persoonskenmerken. De handelingsperspectieven in het kader van 
zelfredzaamheid zouden op die persoonskenmerken afgestemd moeten 
worden (ook een rol voor GGD/GHOR). 

3. Risicocommunicatie verdient een landelijke aanpak: Veiligheidsregio 
Utrecht organiseert hiervoor een landelijke bijeenkomst met 
communicatieadviseurs, waarbij risicocommunicatie centraal staat.

Het gehele verslag van het symposium en de presentaties van de sprekers 
kunt u teruglezen op onze website www.infopunttransportveiligheid.nl.

info: hans.spobeck@ifv.nl

Kennispublicatie over het Basisnet 
vervoer gevaarlijke stoffen
Het vervoer van gevaarlijke stoffen is een onmisbare schakel in de productie 
van onder meer kunststoffen, geneesmiddelen en de distributie van 
brandstoffen. Om de veiligheid langs de transportroutes voor gevaarlijke 
stoffen te garanderen, hebben overheid en bedrijfsleven gezamenlijk een 
systeem ontwikkeld: het Basisnet. Een half jaar na de inwerkingtreding van 
het Basisnet (1 april 2015) is een goed moment om de uitgangspunten, feiten 
en de ervaringen tot nu op een rij te zetten.
Voor het symposium van 9 oktober 2015, heeft het IFV in samenwerking met 
het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat hierover een kennispublicatie 
uitgebracht. De kennispublicatie is bedoeld voor iedereen die meer wil weten 
over het Basisnet.

http://www.infopunttransportveiligheid.nl
mailto:hans.spobeck@ifv.nl
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De volgende onderwerpen komen in deze publicatie aan de orde:
1.  Wat is het Basisnet?
2.  Welke infrastructuur behoort tot het Basisnet?
3.  Waar kan wel en waar kan niet worden  
 gebouwd?
4.  Is het nu veiliger met het Basisnet?
5.  Welke praktijkervaringen zijn er al opgedaan  
 met het Basisnet?
6.  Wat regelt het Basisnet nu juist niet?
7.  Waar moet je op letten bij    
 risicocommunicatie?

U kunt de kennispublicatie downloaden op 
onze website http://www.infopuntveiligheid.
nl/Publicatie/DossierItem/81/6972/
kennispublicatie-basisnet-vervoer-gevaarlijke-
stoffen.html. Gedrukte exemplaren kunt u 
aanvragen via infopuntveiligheid@ifv.nl. 

info: hans.spobeck@ifv.nl

Veiligheid uitbreiding A15
In een eerdere nieuwsbrief informeerden we u over onze samenwerking 
met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, en de 
gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, en Zevenaar, waarbij we de 
veiligheidsgevolgen van de aanpassing van de A15 in beeld brengen. Deze 
studie is afgerond met enkele mooie inhoudelijke resultaten. Hiermee 
kunnen zowel de veiligheidsregio, gemeenten als ook Rijkwaterstaat en 
ProRail verder. Dat is de winst van dit traject: er is breder naar de veiligheid 
gekeken dan alleen het traject van de uitbreiding van de A15 zelf. Bestudering 
van de interactie van de uitbreiding met nabijgelegen infrastructuur zoals 
de Betuweroute, laat zien dat ook veiligheid van een individueel project 
gebaat is bij een bredere beschouwing vanwege de consequenties over en 
weer. Denk hierbij met name aan bereikbaarheid, bluswatervoorziening en 
vluchtmogelijkheden.

Figuur 1: Voorgenomen project A15/A12.

Daarnaast, en in meer algemene zin speelt de discussie omtrent de 
kosteneffectiviteit van veiligheidsmaatregelen: hoe vaak heb je deze 
maatregelen nodig en wat is de veiligheidswinst?
Deze discussie is van alle tijden, maar wat opvallend is, is dat de infraprovider 
meer dan voorheen genegen is aan te geven dat er een vast budget is voor 
de veiligheidsvoorzieningen. Daaruit, op aangeven van de veiligheidsregio/
gemeenten, moeten alle veiligheidsmaatregelen worden gefinancierd. 

Verbreding A12

Basisnet Vervoer 
Gevaarlijke Stoffen
Wat is het en hoe werkt het in de praktijk?

Verbreding A12

Doortrekking A15

Knooppunt Ressen

Knooppunt Valburg

Verbreding A15

http://www.infopuntveiligheid.nl/Publicatie/DossierItem/81/6972/kennispublicatie-basisnet-vervoer-gevaarlijke-stoffen.html
http://www.infopuntveiligheid.nl/Publicatie/DossierItem/81/6972/kennispublicatie-basisnet-vervoer-gevaarlijke-stoffen.html
http://www.infopuntveiligheid.nl/Publicatie/DossierItem/81/6972/kennispublicatie-basisnet-vervoer-gevaarlijke-stoffen.html
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Maatregelen op de ene plek op het tracé kunnen dus ten koste gaan van 
maatregelen elders op het tracé (omdat het budget op is). De ‘nieuwigheid’ 
is dan dat de sturing/prioritering (impliciet) wordt neergelegd bij de 
veiligheidsregio en gemeenten zelf. De relevante vraag die zich dan direct 
aandient is: willen veiligheidsregio’s hun adviestaak oppakken en zijn 
ze daar voldoende toe geëquipeerd in termen van kennis, ervaring en 
verantwoordelijkheden?

info: nils.rosmuller@ifv.nl

Transportveiligheid in de Regionale 
Risicoprofielen
Wat is de veiligste transportmodaliteit in Nederland? Vanuit de Adviesraad van 
het Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid werd deze vraag gesteld. 
Nils Rosmuller en Anouk Ros van het lectoraat Transportveiligheid pakten 
deze vraag op.
In de literatuur zijn tal van artikelen bekend waarin aangegeven wordt welke 
transportmodaliteit het veiligst is (zie bijvoorbeeld Wulff 1996). De ene keer 
is het de luchtvaart, dan het vervoer per spoor of het vervoer over de weg. 
De kern van dergelijke studies is dat afhankelijk van welke eenheid (lees 
indicator) er wordt gebruikt, de ene of de andere modaliteit er als veiligst 
uitkomt (Wilde, 1984). 
Wij hebben een analyse uitgevoerd op de beschouwing van transportveiligheid 
door Regionale Risicoprofielen (RRP) van de veiligheidsregio’s. Achttien 
incidenttypen binnen de structuur van de RRP hebben betrekking op 
transport. Uit analyse blijkt dat voor de categorieën van transportincidenten, 
het aantal keren dat deze genoemd worden door de veiligheidsregio’s, niet 
veel verschil zit: tussen 13 en 20 keer.
> Brandbare stoffen: 20
> Giftige stoffen: 13
> Luchtvaart: 15
> Incidenten op het water: 20
> Op het land: 18
> Tunnels: 18

Vervolgens zijn de scores op de incidenttypen 
geclusterd per transportmodaliteit, met 
onderstaande grafiek als resultaat.

De conclusie uit deze grafiek luidt dat 
veiligheidsregio’s transportincidenten op de weg 
en het spoor, relatief vaak duiden als risicovol: 
een relatief grote impact met een relatief 
aannemelijke kans van optreden. Ondertussen 
is duidelijk dat er een grote variatie bestaat 
tussen de veiligheidsregio’s met betrekking tot 
de scenario-specificatie binnen een en hetzelfde 
incidenttype. Het Landelijk Expertisecentrum 
Transportveiligheid verkent met het Netwerk 
Regionaal Risicoprofiel de mogelijkheden hierin 
meer uniformiteit te brengen.
De volledige analyse kunt u opvragen bij Nils 
Rosmuller.

info: nils.rosmuller@ifv.nl

mailto:nils.rosmuller@ifv.nl
mailto:nils.rosmuller@ifv.nl
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Handboek Incidentbestrijding op het 
water
Op 30 september 2015 is het Handboek Incidentbestrijding op het water, door 
projectleider Han van Dijk aangeboden aan Leo Zaal, algemeen directeur van 
het IFV. 

Het nieuwe handboek is een actualisatie van het Handboek 
Incidentbestrijding op het water uit 2009. Dit nieuwe document bevat echter 
meer dan het noteren van veranderingen van wetgeving en organisaties. Er 
wordt teruggekeken naar wat er inmiddels bereikt is en wat ‘best practices’ 
zijn. Verder beschrijft het handboek drie thema’s voor verdere ontwikkeling in 
de toekomst: 
1. Risicogerichtheid en een aansluiting van risicobeheersing bij 

crisisbeheersing / incidentbestrijding. De focus ligt hierbij op 
beïnvloedbare risico’s. Voorkomen van incidenten ligt bij een breder 
netwerk dan de veiligheidsregio’s. Veel organisaties en partijen hebben 
een rol bij het voorkomen van onveilige situaties op het water. Daarnaast 
moeten we leren van incidenten. 

2. Uniformiteit in uitvoering en melding & alarmering. Belangrijk is een 
eenduidige wijze van optreden om goed aan te sluiten bij landelijke 
organisaties als de Kustwacht en Rijkswaterstaat. Landelijke uniformiteit 
is ook belangrijk om te komen tot een eenduidige vorm van opleiden, 
trainen en oefenen. Verder is samenwerking van belang tussen de nieuwe 
Landelijke Meldkamerorganisatie en andere meldkamers (zoals het 
Kustwacht Coördinatiecentrum). 

3. Landelijk borging van kennis, één platform en een aanspreekpunt. In het 
handboek staat de aanbeveling tot bundeling en borging van kennis bij een 
coördinerende organisatie zoals het IFV en te komen tot specialistische 
teams voor waterincidentbestrijding. 

Het handboek is in beheer bij het IFV en te downloaden via het Infopunt 
Veiligheid van het IFV. Ook is informatie over het handboek te lezen in ‘SAMIJ-
nieuws’. Deze nieuwsbrief kunt u opvragen via samij@brandweerflevoland.
nl. Informatie is ook verkrijgbaar bij Han van Dijk, waterfunctionaris van de 
SAMIJ. 

info: hans.spobeck@ifv.nl 

Samenwerken aan risicobeheersing 
IJsselmeergebied
Op weg naar de IJsselmeerconferentie op 12 november 2015 doet het 
lectoraat Transportveiligheid onderzoek naar ontwikkelingen op het 
gebied van transport op het water in het IJsselmeergebied. Hebben 
deze ontwikkelingen gevolgen voor de veiligheid? In dit onderzoek is de 
samenwerkingsregeling incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) 
opdrachtgever. Nils Rosmuller leidt het onderzoek.
In 2012 zijn landelijke trends en ontwikkelingen in beeld gebracht door 
het lectoraat. Het is uiterst relevant om te bezien of dergelijke of andere 
trends zich ook aftekenen voor het IJsselmeergebied. En als dat zo is, of 
hier in termen van risicobeheersing door de verschillende hulporganisaties 
maatregelen worden genomen.
Betrokken veiligheidsregio’s kunnen met de uitkomsten op verschillende 
wijze aan de slag gaan. Ten eerste in hun eigen regionale risicoprofielen, 
beleidsprioritering en eventueel te treffen risicobeheersingsmaatregelen. Ten 
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tweede kunnen regio’s hun eigen risico-informatie verspreiden naar partners. 
En andersom: de voor hen relevante informatie ophalen bij die partners. Ten 
derde kan met het resultaat bezien worden of, en op welke wijze, ketenregie 
gevoerd kan worden ten aanzien van de veiligheid in het IJsselmeergebied. 
Alle drie genoemde mogelijkheden dragen bij aan een verdere verbetering van 
de beheersing van de risico’s in het IJsselmeergebied.

info: nils.rosmuller@ifv.nl 

Gezamenlijke presentatie IFV en 
RWS op Tunnelveiligheidscongres
Op 23 en 24 september 2015 vond in Oslo de conferentie Fire Protection 
and Safety in Tunnels 2015 plaats. Voor het plenaire gedeelte op 23 
september heeft Hans Spobeck van het IFV samen met Ronald Mante 
van Rijkswaterstaat een gezamenlijke presentatie verzorgd met als titel: 
Improving further cooperation on emergency response in tunnels – the Dutch 
Approach. Hierbij gingen beide heren in op de gedeelde verantwoordelijkheid 
die tunnelbeheerders en hulpdiensten hebben bij incidentbestrijding in 
tunnels. Een dag later gaven beide heren leiding aan twee workshops over 
hetzelfde onderwerp. Deze presentatie en ook alle andere presentaties van 
het congres kunt u bekijken op http://www.arena-international.com/fpst.

info: hans.spobeck@ifv.nl

Aanmelden LNG-informatiemarkt 
19 november 2015

In een aparte uitnodiging hebben wij u geïnformeerd over de LNG-
informatiemarkt op 19 november 2015. De inschrijving staat open. De 
bijeenkomst vindt plaats bij het IFV in Arnhem van 11.00 – 15.30 uur. 
Deelname aan de bijeenkomst inclusief lunch, is gratis. 

Voor wie?
De informatiemarkt wordt speciaal georganiseerd voor mensen 
die betrokken zijn bij veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen 
rondom LNG-incidentbestrijding en risicobeheersing. Denk hierbij 
aan vertegenwoordigers van veiligheidsregio’s (brandweer, GHOR), 
politie, omgevingsdiensten, alle overheidslagen, inspecties, 
infrastructuurbeheerders, brancheorganisaties, kenniscentra, oefen- 
en opleidingscentra, havenbedrijven, industrie, etc. 

Gratis aanmelden
U kunt zich vóór 16 november 2015 aanmelden via mijn.ifv.nl. Heeft u nog 
geen account? Registreert u zich dan eerst. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met congresbureau@ifv.nl of telefoon 026 355 22 08.

info: hans.spobeck@ifv.nl

mailto:nils.rosmuller@ifv.nl
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Deze nieuwsflits verschijnt eens per twee maanden. Wilt u deze nieuwsflits niet 

langer ontvangen? Meld u af via info@lectransportveiligheid.nl

 

Over het Landelijk 
Expertisecentrum 
Transportveiligheid

Team
Nils Rosmuller, 
lector Transportveiligheid 
Hans Spobeck, manager 
Silvio Dekkers, coördinator 
Operationeel Veiligheidsteam 
HSL/Betuweroute
Jyoti Mahabier Panday, redactie 
en beleidsondersteuning 

Meer informatie
Kennisdossier op
www.infopuntveiligheid.nl 

Traineeprogramma IFV
Binnen het IFV zijn per juni 2015 vijf trainees in dienst. Zij zijn onderdeel van 
de onderzoekscapaciteit van het IFV en volgen twee jaar lang een intensief en 
gedegen opleidings- en coachingsprogramma. Ook enkele jonge talenten uit 
de veiligheidsregio’s sluiten aan bij de lessen in dit kader. 

Trainees IFV

Het Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid draagt uiteraard ook 
bij aan deze lessen. Op 26 september liet lector Transportveiligheid Nils 
Rosmuller hen kennismaken met transport- en externe veiligheid. Op 16 
oktober is hen een interessant lesprogramma met gastsprekers aangeboden:
> Mylene Malipaard van ProRail nam de trainees mee in het onderwerp 

spoorveiligheid.
> Frans Driessen van Velin sprak over buisleidingen en veiligheid.
> Hans Zwang van Wilchem trakteerde de trainees op incidentmanagement 

wegvervoer.

Met een dergelijke invulling geeft het expertisecentrum ook invulling aan 
het motto dat transportveiligheid een gezamenlijke inspanning is van 
veiligheidsregio’s, vitale partners en de private sector.

info: nils.rosmuller@ifv.nl

Artikel in tijdschrift Milieu
In het tijdschrift Milieu van het netwerk van milieuprofessionals (VVM) is 
in de editie van oktober 2015 een artikel opgenomen van Nils Rosmuller 
en Hans Spobeck onder de titel ‘Transportveiligheid zaak van overheid én 
bedrijfsleven’. Dit artikel is te lezen in het tijdschrift en op te vragen bij Hans 
Spobeck.

info: hans.spobeck@ifv.nl

http://www.infopuntveiligheid.nl/Publicatie/Dossier/74/transportveiligheid.html
mailto:nils.rosmuller@ifv.nl

