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Relevante artikelen uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl): 

Artikel 5.7 (plaatsgebonden risico: kwetsbare gebouwen en locaties en zeer kwetsbare 

gebouwen)  

In een omgevingsplan wordt een grenswaarde voor het plaatsgebonden risico van een activiteit in 

acht genomen van ten hoogste een op de miljoen per jaar voor kwetsbare en zeer kwetsbare 

gebouwen en kwetsbare locaties. 

Artikel 5.11 (plaatsgebonden risico: beperkt kwetsbare gebouwen en locaties)  

1. In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met een standaardwaarde voor het 

plaatsgebonden risico van een activiteit van een op de miljoen per jaar voor beperkt kwetsbare 

gebouwen en beperkt kwetsbare locaties.  

2. In afwijking van het eerste lid wordt, als het gaat om het opwekken van elektriciteit met een 

windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m, bedoeld in artikel 3.11 van het Besluit 

activiteiten leefomgeving, een grenswaarde voor het plaatsgebonden risico in acht genomen van ten 

hoogste een op de honderdduizend per jaar.  

3. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan door inachtneming van de afstanden, bedoeld in 

artikel 5.8.  

4. Aan het tweede lid wordt voldaan door inachtneming van een berekende afstand. Op het berekenen 

van de afstand zijn de bij ministeriële regeling gestelde regels van toepassing.  

5. De afstanden gelden tot de begrenzing, bedoeld in artikel 5.9. 

Artikel 5.14 (aandachtsgebieden en brand- en explosievoorschriftengebieden) 

1. Een brandvoorschriftengebied en een explosievoorschriftengebied zijn de locaties:  

a. die in een omgevingsplan kunnen worden aangewezen als op die locaties een 

brandaandachtsgebied, respectievelijk een explosieaandachtsgebied is toegelaten; en  

b. waar de eis voor een bouwwerk van artikel 4.90, eerste lid, van het Besluit bouwwerken 

leefomgeving geldt.  

2. In een omgevingsplan wordt: 

a. een brandaandachtsgebied aangewezen als brandvoorschriftengebied; en  

b. een explosieaandachtsgebied aangewezen als explosievoorschriftengebied.  

3. In afwijking van het tweede lid kan in een omgevingsplan worden afgezien van aanwijzing van een 

brand- of explosievoorschriftengebied of kan een kleiner brand- of explosievoorschriftengebied 

worden aangewezen. Dit geldt niet voor een locatie in een brand- of een explosieaandachtsgebied 

waar een zeer kwetsbaar gebouw is toegelaten.  

4. In een omgevingsplan wordt de geometrische begrenzing vastgelegd van een 

brandvoorschriftengebied en van een explosievoorschriftengebied.  

5. Het tweede lid, aanhef en onder a, het derde en vierde lid zijn niet van toepassing als het gaat om 

een activiteit als bedoeld in bijlage VII, onder C, waarvoor een locatie bij ministeriële regeling als 

brandvoorschriftengebied is aangewezen en waarvan de geometrische begrenzing bij ministeriële 

regeling is vastgelegd.  
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Artikel 5.15 (aandachtsgebieden voor externe veiligheidsrisico’s: groepsrisico)  

1. In een omgevingsplan wordt voor beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en 

beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties binnen een brandaandachtsgebied, een 

explosieaandachtsgebied en een gifwolkaandachtsgebied rekening gehouden met de kans op het 

overlijden van een groep van tien of meer personen per jaar als rechtstreeks gevolg van een 

ongewoon voorval veroorzaakt door een activiteit.  

2. Aan het eerste lid wordt in ieder geval voldaan als een omgevingsplan binnen een 

aandachtsgebied:  

a. geen beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en 

kwetsbare locaties toelaat; of  

b. waar het omgevingsplan beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt 

kwetsbare en kwetsbare locaties toelaat, waarborgt:  

1°. dat maatregelen zijn getroffen ter bescherming van personen in die gebouwen en op die locaties; 

of  

2°. dat het aantal doorgaans aanwezige personen of de tijd dat die aanwezig zijn in die gebouwen en 

op die locaties beperkt is. 


