
Het Industriegebied Vlissingen-Oost (Sloegebied)
krijgt als eerste bedrijventerrein in Nederland een
zogenaamde veiligheidscontour. Met de veiligheids-
contour wordt de ruimte tussen risicovolle bedrijvig-
heid en leefomgeving, zoals woningbouw, afgebakend.
De contour bepaalt tot waar de risicocontouren van
bedrijven op het industrieterrein mogen komen.

Een veiligheidscontour is een nieuw instrument dat nog
niet eerder is toegepast in Nederland. De overheid  mag
een veiligheidscontour vaststellen voor een bepaald
gebied. Het is geen wettelijke verplichting. 

In de bestemmingsplannen van Borsele en Vlissingen
en het Omgevingsplan van de Provincie Zeeland is het
Industriegebied Vlissingen-Oost aangewezen als ge -
bied waar risicovolle bedrijven worden geconcentreerd.
Dit is gedaan om te voorkomen dat dit soort bedrijven
zich vestigen op lokale bedrijventerreinen. Met het vast-
stellen van de veiligheidscontour wordt dit geregeld. De
ruimte tussen risicovolle activiteiten enerzijds en ont-
wikkeling van de woonomgeving anderzijds wordt met
de contour verdeeld en gescheiden gehouden. 

Gevolgen binnen de contour
Binnen de veiligheidscontour geldt het plaatsgebon-
den risico. Het plaatsgebonden risico is de kans per
jaar dat een persoon, die zich continu en onbe-
schermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als
direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen
afkomstig van een bedrijf. Het plaatsgebonden risico
mag op plaatsen waar veel mensen langdurig verblij-
ven, zoals woningen of scholen, niet groter zijn dan
een kans van 1 op de 1 miljoen per jaar.

Het plaatsgebonden risico van ieder bedrijf afzonderlijk
mag niet buiten de grenzen van de veiligheidscontour

vallen. Om te voorkomen dat eventuele risico’s onver-
antwoord hoog worden, mogen alleen risicovolle en
aanverwante bedrijven zich daar nog vestigen. Het
groepsrisico, de kans per jaar dat een groep personen
van een bepaalde grootte tegelijk slachtoffer wordt van
een ongeval met gevaarlijke stoffen, blijft gelden. Aan
het groepsrisico blijft dus ook getoetst worden bij het
verlenen van een vergunning of wijziging van ruim telij-
ke plannen. De toets aan normen van overige milieuas-
pecten, zoals geluid en de Natuurbescherm ings wet,
blijft onverminderd van kracht.

Gevolgen buiten de contour
De contour schept duidelijkheid voor zowel bedrijven
als omwonenden. Buiten de contour blijft ruimte
beschikbaar voor bestaande, geplande en nieuwe ont-
wikkelingen zoals woningbouw en de realisatie van
kantoren en winkels. De kans dat personen in de omge-
ving van het bedrijventerrein slachtoffer worden van
een ongeval met gevaarlijke stoffen buiten de veilig-
heidscontour blijft gelijk. De risico’s vanuit het indus-
triegebied ten gevolge van grote ongevallen in termen
van overlijden wordt door de veiligheidscontour
begrensd en niet groter.

De veiligheidscontour heeft geen betrekking op de
kerncentrale, windturbines en  het vervoer van gevaar-
lijke stoffen over weg, water en spoor en buisleidingen.
Hierop is andere wet- en regelgeving van toepassing. 

De Veiligheidscontour Vlissingen-Oost wordt  door de
gemeenten Borsele en Vlissingen en de Provincie
vastgesteld. Zeeland Seaports en de Veiligheidsregio
Zeeland zijn bij dit project betrokken. 

Kijk voor meer informatie over veiligheid in Zeeland op de
website: provincie.zeeland.nl/veiligheid/.

Externe  veiligheid
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Veiligheidscontour ingetekend samen met de risicocontouren
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