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In Nederland is de ruimte voor wonen 
en werken schaars. Mensen willen 
gezond en veilig leven, en het bedrijfs-
leven wil ruimte voor economische 
groei behouden. Deze blijvende 
zoektocht naar een optimaal gebruik 
van de beperkte ruimte is het onder-
werp van omgevingsveiligheid.

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. Het gaat om de 
“feitelijke” risico’s, met soms grote 
onzekerheden, én om gepercipieerde 
risico’s. 

RIVM Omgevingsveiligheid is het 
onafhankelijke kennis- en onderzoeks-
centrum voor omgevingsveiligheid dat 
overheden adviseert en ondersteunt 
bij de beleids- en uitvoeringstaken. 
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De kernexpertise van RIVM 
Omgevingsveiligheid is risicoanalyse 
van ongevallen met gevaarlijke 
stoffen. Het RIVM adviseert daarnaast 
over de gevolgen daarvan voor de 
afwegingen in de ruimtelijke ordening. 
Het RIVM beheert en ontwikkelt de 
rekenmethoden- en programma’s 
(zoals SAFETI-NL) voor het uitvoeren 
van risicoberekeningen voor gevaar-
lijke stoffen en het ondersteunt 
gebruikers door middel van helpdesks. 
Het RIVM werkt aan methoden om te 
bepalen welke omgevingsmaatregelen 
mensen bij een ramp beschermen.  
Ook analyseert het ongevallen en 

internationale ontwik kelingen en 
adviseert (en signaleert) overheden 
over de consequenties daarvan voor 
de Nederlandse situatie. 

Andere taken zijn het uitvoeren van 
belevingsonderzoek, de advisering 
over veiligheidsmaatregelen (safety  
en security) en de ondersteuning van 
hulpdiensten, nationale en lokale 
overheden door een onafhankelijke 
toetsing van risicoanalyses en veilig-
heidssituaties. Het RIVM creëert en 
onderhoudt kennisnetwerken, en 
heeft zitting in (inter)nationale 
werkgroepen. 
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RIVM neemt als kennis- en onder-
zoekscentrum Omgevingsveiligheid 
een centrale rol in het kennislandschap 
in. Het heeft zijn eigen deskundigheid 
over omgevingsveiligheid, maar brengt 
ook de kennis en ervaring van anderen 
in Nederland en daarbuiten in kaart.

Hoofdthema’s zijn de omgevings-
veiligheid bij inrichtingen en het 
transport van gevaarlijke stoffen, 
over weg, water, spoor en door 
buis leidingen. Een ander onderwerp 
is de onderbouwing van beleid en 

beleidswijzigingen, zoals bij de 
modernisering van het Omgevings - 
veiligheidsbeleid. 

De kennis van het RIVM beperkt zich 
hierbij niet tot technische know how: 
het betreft ook kennis over communi-
catie en beleidsprocessen. RIVM vult 
de technische, bèta-kennis aan met 
sociaalwetenschappelijke inzichten 
over bijvoorbeeld governance en 
risicoperceptie.
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RIVM Omgevingsveiligheid werkt 
samen met nationale en lokale 
overheden, in het bijzonder het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
Ook hulpverleningsdiensten, bedrijfs-
leven, kennisinstellingen en advies-
bureaus hebben een cruciale rol 
binnen het netwerk.

RIVM deelt kennis en inzichten binnen 
een (inter-)nationaal netwerk van 
universiteiten en andere kennisinstel-
lingen en het publiceert in weten-
schappelijke tijdschriften en vak-
bladen. De kennis en deskundigheid 
zijn ook toegankelijk voor de praktijk, 
door bijdragen aan netwerkbijeen-
komsten en het verzorgen van 
trainingen.
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Het RIVM heeft een Innovatieteam 
Omgevingsveiligheid dat nieuwe 
ontwikkelingen en oplossingen 
signaleert en geschikt maakt voor 
toepassing binnen het werkveld 
omgevingsveiligheid.

Binnen en buiten het RIVM is aandacht 
voor een multidisciplinaire en integrale 
aanpak van veiligheidsvraagstukken. 
RIVM legt hierbij de verbinding tussen 
bèta-en-gammawetenschappen, 
tussen omgevingsveiligheid en 
arbeidsveiligheid en security, in 
samenhang met andere factoren die 
van invloed zijn op de leefomgeving.

RIVM Omgevingsveiligheid draagt zijn 
kennis en kunde uit, met netwerk-
dagen, handboeken, factsheets en 
wetenschappelijke artikelen. 
Het blijft de verbinding met de 
samenleving versterken, en levert 
vanuit die rol een duurzame bijdrage 
aan een veiligere leefomgeving.

Meer over het werk van het RIVM op het onderwerp Omgevingsveiligheid is 
te vinden op de website van het RIVM, via http://www.rivm.nl/omgevings-
veiligheid. Op deze website kunt u ook de gegevens over de helpdesk van 
Omgevingsveiligheid en de reken modellen vinden. 
 
Voor vragen kunt u terecht bij Omgevingsveiligheid@rivm.nl

http://www.rivm.nl/omgevingsveiligheid
http://www.rivm.nl/omgevingsveiligheid
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