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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 16 februari 2016, nummer
688742/760321, tot het vaststellen van de veiligheidscontour AFS/Schiphol
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Overwegende dat:
-

-

-

1

De luchthaven Schiphol een industrieterrein is waar luchthaven gebonden activiteiten
plaatsvinden en een deel van de bedrijvigheid risicorelevant is en valt onder het Besluit
externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
Het bestemmingsplan Schiphol uit 2011 van de gemeente Haarlemmermeer stelt dat dit
gebied geschikt is voor het toelaten van risicorelevante bedrijven. De opgedane ervaring
met het betanken van nieuwe types van vliegtuigen op de luchthaven Schiphol en het
meer betanken van vliegtuigen door middel van dispensers (hydranten) maakt dat
aanpassing van het aspect externe veiligheid wenselijk is;
Met een veiligheidscontour kan dit beter worden geregeld. Deze contour biedt een
vastgestelde ruimte voor risicorelevante activiteiten en biedt een vastgesteld
beschermingsniveau aan de meer kwetsbare omgeving;

-

Op basis van artikel 14 van het Bevi het bevoegd gezag van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, in casu het college van Gedeputeerde Staten en het college
van Burgemeester en Wethouders, een veiligheidscontour kunnen vaststellen. Bij de
vaststelling mag het plaatsgebonden risico (PR 10-6) van de dan aanwezige bedrijven de
veiligheidscontour niet overschrijden. Bij de vaststelling kunnen redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen worden betrokken. Binnen de veiligheidscontour mogen
alleen kwetsbare objecten aanwezig zijn wanneer zij een functionele binding hebben
met een aanwezig Bevi-bedrijf of met het gebied binnen de veiligheidscontour. De
veiligheidscontour wordt opgenomen in het bestemmingsplan ‘Schiphol, 1e herziening’;

-

Voor het bepalen van de ligging van de veiligheidscontour gebruik is gemaakt van het
rapport ‘Bouwstenen ten behoeve van het groepsrisico en de ligging van de
veiligheidscontour AFS-Schiphol’ opgesteld door Royal Haskoning DHV en Kuiper &
Burger (juni 2015). Hierbij is rekening gehouden met de aanwezigheid van risicovolle
inrichtingen, met de aanwezigheid van kwetsbare objecten en hun functionele binding
en met de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen. Daarnaast is rekening gehouden
met het plaatsgebonden risico en de mogelijkheden om het groepsrisico zoveel
mogelijk te beperken. In het genoemde bouwstenenrapport zijn de gemaakte keuzes
onderbouwd. Het rapport maakt integraal onderdeel uit van dit besluit en is als bijlage
toegevoegd in de notitie veiligheidscontour AFS-Schiphol (september 2015);

-

Op de voorbereiding van een besluit tot vaststelling van de veiligheidscontour de
uniforme voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet
Bestuursrecht van toepassing is. Het ontwerp van dit besluit is op 18 november 2015
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bekendgemaakt en heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen (van 19 november
2015 tot en met 31 december 2015) bij de provincie Noord-Holland en de gemeente
Haarlemmermeer. Belanghebbenden konden tot en met 31 december 2015 schriftelijk
hun zienswijze kenbaar maken. Het voornemen om dit besluit te nemen is bekend
gemaakt in de Staatscourant en het Gemeenteblad. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Gelet op artikel 14 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
Besluiten:
Artikel 1
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen de veiligheidscontour AFS-Schiphol, zoals
weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart van 13 april 2015, vast.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking daags na afloop van de hieronder genoemde beroepstermijn. Het
instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Haarlem, 16 februari 2016.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
Beroep
Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben
ingediend tegen het ontwerpbesluit kunnen binnen zes weken na 25 februari 2016 tegen het
besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep
moet worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA, Den Haag.
Indien tegen het besluit beroep wordt ingesteld, kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36
van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet Bestuursrecht een
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet
worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Uitgegeven op 23 februari 2016
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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