Q&A Zandbaksessies ‘Ontwikkelbudget nieuwe prioriteiten
omgevingsveiligheid’ (10 februari 2022)
Contactpersoon: Erica Graven, Projectleider Meerjarenagenda Versterking
Omgevingsveiligheid (clusters 2,5 en 6).
Contactgegevens: omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl of 06 13 06 43 22
Informatie over regeling, afsprakenkader en aanvraagformulier:
https://www.omgevingsdienst.nl/omgevingsveiligheid/ontwikkelbudget-nieuweprioriteiten-omgevingsveiligheid/
Animatie van de regeling:
https://vimeo.com/672133785/c4537d200b
(Ctrl Klik voor koppeling)
Wat wordt er bedoeld met 'omgevingsveiligheid'? Bij 'externe veiligheid' is dit heel
duidelijk en strak gedefinieerd. Voor 'omgevingsveiligheid' is dit minder duidelijk. Het
begrip omgevingsveiligheid is inderdaad minder strak gedefinieerd dan het begrip Externe
Veiligheid. Bij omgevingsveiligheid gaat het om de risico's van het gebruik en transport van
gevaarlijke stoffen, de veiligheid van inrichtingen en de veiligheid van nieuwe, zich snel
ontwikkelende technologieën. Daarbij gaat het niet alleen om brand en explosies maar
bijvoorbeeld ook om bijvoorbeeld de kans op letselschade door val van een rotorblad van
een windturbine. Projecten rondom openbare orde en veiligheid komen niet in aanmerking
voor financiële ondersteuning.
De projecten hebben betrekking op een wettelijke overheidstaak (veelal VTH-taken) op het
vlak van omgevingsveiligheid. Het budget is echter niet bedoeld om reguliere
taakuitvoering te financieren; het moet gaan om een tijdelijk project. Daarnaast geldt dat er
een relatie moet zijn met één van de onderstaande thema’s:
-

energietransitie
digitalisering en informatie-gestuurd werken
verbetering arbeidsmarktpotentieel.

Hoelang mag een project duren?
Een project mag maximaal 18 maanden duren. Het mag ook minder tijd in beslag nemen.
Er moet een eigen bijdrage geleverd worden. Hoeveel?
De eigen bijdrage is ten minste 11% van de projectbegroting. De eigen bijdrage mag ook
vertaald worden in ureninzet.
De aanvraag moet worden gedaan door een overheidspartij. Mag dit individueel als
gemeente of moet het via een OD?
In principe kan de aanvraag zowel individueel als via een OD (gezamenlijk) worden gedaan.
Een aanvraag die wordt ingediend door een samenwerking van partijen is soms ook een
goede indicatie voor het draagvlak. Samenwerken kan ook handig zijn vanwege de kennis

en competenties die nodig zijn bij multidisciplinaire vraagstukken.
Mag je ondersteuning inschakelen van een adviesbureau/marktpartij?
Dat mag. De overheidsorganisatie is en blijft overigens de penvoerder.
Het is echter niet de bedoeling dat de externe adviseur het leeuwendeel van de
werkzaamheden doet. Op die manier draagt het project namelijk minder bij aan de
kennisopbouw binnen de overheid.
Wat zijn de minimumeisen om in aanmerking te komen voor een bijdrage?
Deze staan overzichtelijk opgesomd in paragraaf 3.3 van het aanvraagformulier. Zie:
https://www.omgevingsdienst.nl/omgevingsveiligheid/ontwikkelbudget-nieuweprioriteiten-omgevingsveiligheid/
Hoe wordt de aanvraag gewogen?
De beoordelingscriteria staan in de algemene toelichting van het aanvraagformulier. Aan
ieder criterium zijn punten gekoppeld. Deze informatie vind je ook terug in het
aanvraagformulier. Als er veel aanvragen zijn, dan komen de aanvragen met de meeste
punten in aanmerking voor toekenning. Iedere aanvraag wordt gewogen. Er geldt dus niet:
wie het eerst komt, die het eerst maalt. Let wel op dat je aan de minimumeisen voldoet (zie
hiervoor).
Geldt er een verantwoordingsrapportage voor toegekende middelen, b.v. via SiSa?
Dat klopt. Op het moment dat het voorstel wordt ingediend hoort er een planning bij van de
verwachte bestedingen, tussen- en eindresultaten. Bij insturen van de factuur voor
tussenresultaat leg je verantwoording af. Je laat zien wat je hebt bereikt tot dat moment.
De eindverantwoording/reflectie is breder. Voldoet het resultaat aan de vereisten? Zo ja,
dan toekenning middelen.
Wil de beoordelingscommissie een projectvoorstel of een projectplan ontvangen?
Het aanvraagformulier is het projectvoorstel. Daarbij voeg je als bijlage de planning van
inzet middelen, tussenresultaten en eindresultaat (zie hiervoor). Het moet wel al voldoende
concreet en uitvoerbaar zijn. Het project moet binnen 18 maanden uitgevoerd worden maar
je hoeft niet meteen na opdrachtverlening te starten. Het geeft dus niet als ‘de poppetjes’
nog niet aan het project zijn verbonden. Kies ook voor een pragmatische aanpak: als er iets
wijzigt of je verwacht een knelpunt, ga dan in overleg met Erica.
De indieningstermijn is een maand om ingekomen voorstellen onderling te kunnen
wegen. Stel er komen toch weinig aanvragen. Waarom de indieningstermijn niet
openstellen tot het geld op zijn?
De spelregels van een subsidieregeling kunnen niet tussentijds worden gewijzigd: de
termijn om een aanvraag in te dienen duurt daarom een maand (van 15 maart tot en met 15
april).
Wat als het niet lukt om de aanvraag volledig in te dienen?
Dien voorstellen die voldoen aan een van de drie thema’s en aan de andere criteria in. Ook
als het een en ander nog niet optimaal is omschreven. Je kunt ook altijd overleggen met
Erica Graven. Je kunt een afspraak met haar maken via
omgevingsveiligheid@omgevingsdienst.nl

Komt er in het najaar nog een tranche?
Deze tranche (van 15 maart tot en met 15 april 2022) is de enige tranche die nu gepland
voor 2022 gepland staat. Er is echter nog een aanzienlijk bedrag begroot voor de komende
twee jaren. Er moet nog besluitvorming plaatsen over de inzet van dit bedrag in een of
meerdere tranches
Stel, we willen gastlessen geven om jongeren te interesseren voor het vakgebied. Hoe
ver uitgewerkt moet het plan dan zijn. Moet je bijvoorbeeld al een school benaderd
hebben?
De aanvraag moet wel goed zijn uitgewerkt maar hoeft nog niet 100% te zijn
dichtgetimmerd. Een goede uitwerking geeft wel een realistischer beeld van de uitvoering
van het project. Je mag de voorbereidingskosten meenemen in de projectkosten.
Het arbeidsmarktpotentieel verbeteren is een grote uitdaging. Het is moeilijk om aan
vakspecialisten omgevingsveiligheid te komen. Projecten die hierin een lans breken zijn
welkom.
Zou een project ook kunnen zijn hoe we kunnen optreden op het moment dat er iets
gebeurt waarbij de veiligheid van de leefomgeving in het geding is? Lopen we dan tegen
problemen aan in de uitvoeringspraktijk?
De commissie zal beoordelen in hoeverre een project bijdraagt aan een acuut probleem met
betrekking tot omgevingsveiligheid. Een uitgangspunt is dat het meervoudig te gebruiken
moet zijn.

Handige links
Kennisbundels IFV: www.ifv.nl/kennisplein/veilige-energietransitie-kennis-gebundeld
Alles over omgevingsveiligheid: https://maatregelenwiki.nl/home

