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HoofDsTuk 1 - Inleiding

1 Inleiding 1

1.1 Aanleiding
In 2019 is bij het CoB het project Van object- naar systeemveiligheid gestart. Aanleiding was dat er op 
meerdere plaatsen in Nederland sprake is van meervoudig ruimtegebruik waarbij er na realisatie bij de 
betrokkenen het gevoel bestaat dat de integrale veiligheid onvoldoende is meegewogen. Het kan bij-
voorbeeld gaan om tunnels of verdiepte constructies waar in een latere fase nog iets op of aan gebouwd 
werd, of om (combi)stations in combinatie met parkeergarages en winkelcentra. Het Bouwbesluit richt 
zich met name op losstaande gebouwen en heeft niet het stapelen van diverse functies als uitgangspunt. 
Het zou dus kunnen dat het volgen van de regels niet automatisch betekent dat er gekozen wordt voor de 
veiligste oplossing. 

Het CoB-project kent twee onderzoeksvragen:

1. Hoe maken we een combinatie van bouwwerken veilig?

2. Hoe houden we dit gecombineerde bouwwerk veilig gedurende het gebruik?

De tweede vraag richt zich niet uitsluitend op bouwkundige toevoegingen, maar ook op gewijzigd 
gebruik, bijvoorbeeld de introductie van alternatieve brandstoffen.

1.2 Aanpak
De eerste fase had tot doel aan de hand van een aantal praktijkcases te objectiveren waar de oor-
zaken kunnen liggen van het gevoel dat veiligheid onvoldoende integraal is meegenomen. Er is ook 
gekeken naar factoren die als ‘best practice’ kunnen worden benoemd; die stap wordt doorgeschoven 
naar een volgende fase. 

Er zijn diverse interviews gehouden met betrokkenen bij meervoudig ruimtegebruik. In 2020 is ervoor 
gekozen om door middel van vier workshops (deliverables) in een aantal (middel)grote steden een 
eerste analyse uit te voeren van praktijkvoorbeelden er zijn van meervoudig ruimtegebruik en/of van 
wijzigingen van gebruik in de beheerfase waarbij het gevoel bestaat dat veiligheid onvoldoende is 
meegewogen. Deze workshops werden ondersteund door Crisislab.

Tijdens de bijeenkomst van de CoB-programmaraad op 23 januari 2020 zijn suggesties gedaan voor 
mogelijke projecten/locaties voor workshops. Hieruit zijn Den Haag (utrechtsebaan), Rotterdam 
(kruispleingaragecomplex), utrecht (stadsbaantunnel) en Antwerpen (Ring) gekozen als mogelijke 
onderwerpen voor de workshops.

• De utrechtsebaan in Den Haag is een voorbeeld van een al jarenlang bestaande verdiepte constructie 
waaraan een of meerdere overkappingen worden toegevoegd. Dit midden in een hoogstedelijk 
dynamisch plangebied.

• De kruispleingarage in Rotterdam is een bestaand garagecomplex met een complexe toetreding 
en in een complexe stedenbouwkundige omgeving. Voor dit garagecomplex zijn uitbreidings- en 
aanpassingsplannen.

• De stadsbaantunnel in utrecht is een gemeentelijke tunnel met een inrit naar een distributiecen-
trum. Deze tunnel grenst aan een rijkstunnel, een spoorweg en er zijn plannen om boven/naast de 
tunnel woningbouw te realiseren.

• De tunnels in de ring rondom Antwerpen is een voorbeeld van een programma waarbij veel partijen 
een rol spelen. De andere wettelijke en bestuurlijke context kan wellicht tot andere uitkomsten/
inzichten leiden.

• op basis van de lessen uit de workshops in Den Haag en Rotterdam is er nog een workshop in 
Amsterdam georganiseerd. Deze workshop had als doel om te toetsen of de conclusies uit de eerdere 
workshops ook van toepassing zijn op Amsterdam en of er in het gemeentelijk instrumentarium 
middelen beschikbaar zijn (of moeten worden ontwikkeld) om de gesignaleerde tekortkomingen te 
kunnen beheersen.
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Voorlopige aanbevelingen

In dit document worden per conclusie aanbevelingen gedaan: dit zijn voorlopige aanbevelingen, omdat de 

conclusies betrekking hebben op de eerste fase van het onderzoek. In een volgende fase, of voor een specifieke 

casus, kunnen de nu genoteerde aanbevelingen nader worden getoetst en uitgewerkt.

Met al deze partijen zijn vanaf het eerste kwartaal gesprekken gevoerd over inhoud, vorm en planning 
van een workshop. Bij alle projecten werd het belang van een discussie over het thema systeemveiligheid 
onderkend. Voor dit thema is een ruime definitie gehanteerd. Gesproken is zowel over bouwkundige- of 
gebruikskeuzes die gemaakt zijn, of nog moeten worden gemaakt, als over de interactie van het bouw-
werk met zijn omgeving. 

Bij de gekozen projecten is er in alle gevallen sprake van vele, zowel publieke als private partijen. ook 
staan alle projecten op dit moment midden in de belangstelling in verband met voorgenomen aanpas-
singen. Het bleek lastig om al deze stakeholders met uiteenlopende belangen bij elkaar te krijgen. De 
komst van CoVID en de daardoor noodzakelijke aangepaste werkwijze maakten het niet eenvoudiger. 
Hierdoor is het niet gelukt om in 2020 een workshop te organiseren in utrecht en Antwerpen. Bekeken 
wordt of deze in 2021 alsnog kunnen plaatsvinden.

Voor Den Haag (2x), Rotterdam en Amsterdam zijn in totaal vier workshops georganiseerd met de 
gemeentelijke stakeholders. In 2021 start in alle drie de gemeenten een vervolgtraject om te bekijken 
hoe er invulling gegeven kan worden aan de geconstateerde knelpunten.
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Figuur 1 / Schematis
Figuur 2 / sdfg

2 Conclusies 2
In dit hoofdstuk worden, op hoofdlijnen, de conclusies besproken zoals die uit de workshops naar 
voren zijn gekomen. In deze conclusies zijn ook de resultaten verwerkt van de interviews en de 
workshop over station Amsterdam Centraal die in 2019 zijn gehouden. 

De betrokken projecten hadden een aantal overeenkomsten:

1. Er is sprake van een combinatie van publiek en privaat gebouw- en grondbezit.

2. Er wordt een functionaliteit toegevoegd aan een bestaand bouwwerk.

3. Het bouwwerk staat in hoogstedelijk gebied.

4. Het bouwwerk is onderdeel van een gemeentelijk ‘innovatiedistrict’.

5. De workshops werden bezocht door gemeentelijke functionarissen inclusief de veiligheidsregio.

2.1 Documentatiesysteem 
Bij alle betrokken projecten bleek het lastig om de historische data en de onderbouwing van de 
destijds gemaakte veiligheidskeuzes boven tafel te krijgen. Dat was duidelijk niet met één druk 
op de knop te regelen. sommige beheerders zijn vanuit hun betrokkenheid tijdens de bouw nog 
bekend met een aantal documenten en onderbouwingen. Voor nieuwe beheerders is het nagenoeg 
onmogelijk om wijs te worden uit de beschikbare documenten. Aan de ene kant is dit logisch 
gezien de tijd die er is verlopen tussen het ontwerp van een gebouw en de nu geplande uitbreiding, 
aan de andere kant roept het de vraag op hoe je een gebouw voldoende veilig kunt beheren als er 
geen zicht is op de gemaakte keuzes.

Bij de aanwezigen leeft wel de verwachting dat een meer uitgebreide speurtocht bij diensten zoals 
bouwtoezicht of een omgevingsdienst uiteindelijk wel tot de verstrekte vergunning zou leiden. of 
ook de gezochte veiligheidsbeschouwingen daar onderdeel van uitmaken, was onbekend.

Voor tunnels is er een wettelijke eis dat de tunnelbeheerder bij openstelling van een nieuwe 
tunnel kan beschikken over een veiligheidsbeheersplan. Een up-to-date documentatiesysteem 
is onderdeel van dit plan. Tunnelbeheerders die pas recent in hun rol zijn aangesteld, gaven aan 
toch moeite te hebben met het vinden van de relevante documenten. De systemen zijn veelal 
opgezet met als doel de vergunningverlening te faciliteren en niet met het doel om veilig beheer 
of veilige uitbreiding te ondersteunen. 

Voor metrotunnels bestaat er ook een wettelijke verplichting tot het hebben van een veiligheids-
documentatiesysteem. Voor bouwwerken die niet onder de tunnelwet zijn gerealiseerd, ontbreekt 
de verplichting om een dergelijk systeem te onderhouden.

Voorlopige aanbeveling
• stel een (wettelijke) verplichting in tot het opzetten en in stand houden van een documen-

tatiesysteem waarin ook de veiligheidseisen en -beschouwingen zijn opgenomen. Dit systeem 
moet toegankelijk en geschikt zijn voor de beheerder, zodat huidig en toekomstig gebruik of 
uitbreiding veilig mogelijk is.

2.2 Minimale (veiligheids)eisen Bouwbesluit 
In alle workshops kwam naar voren dat het Bouwbesluit onvoldoende mogelijkheden geeft om de 
beschouwde bouwwerken integraal veilig en toekomstbestendig te realiseren. Voor nieuwbouw-
situaties is dit wellicht nog mogelijk, maar de beschouwde projecten ondergaan in de loop der tijd 
zowel bouwkundige als functie- en gebruikswijzigingen. Door middel van het in het Bouwbesluit 



HoofDsTuk 2 - Conclusies

Pagina 7 van 16

opgenomen instrument van gelijkwaardigheid worden er oplossingen gezocht die passen binnen de 
filosofie van dit besluit. De conclusie van de workshops is dat het beoogde niveau van systeemveilig-
heid niet kan worden bereikt met het Bouwbesluit. FIGUUR 2.1 toont de tekortkomingen van dit besluit 
die vanuit de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werden genoemd.

De uitgangspunten van het Bouwbesluit zijn effectief voor relatief eenvoudige gebouwen met één 
functie en één gebruiker. Bij woongebouwen met verschillende eigenaren is het verplicht dat er een 
Vereniging van Eigenaren wordt opgericht. Bij multifunctionele bouwwerken met verschillende eige-
naren/beheerders is deze verplichting er niet.

Voorlopige aanbeveling
• Aanvullend op de minimale veiligheidseisen uit het Bouwbesluit moeten er afspraken worden 

gemaakt over de manier waarop zaken die onvoldoende worden meegenomen, dan wel nog niet zijn 
uitgewerkt in prestatie-eisen, als functionele eis kunnen worden meegenomen in de veiligheids-
beschouwing. ook vanuit het oogpunt van (veilig) beheer moeten er aanvullende eisen kunnen 
worden geformuleerd. 

2.3 Ontbrekende instrumenten in het vergunningstelsel
om te komen van een idee naar een bouwwerk wordt er een aantal stappen doorlopen van abstract 
naar concreet en van hoofdlijnen naar details. Bekende planvormen daarbij zijn structuurvisies, 
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In de praktijk zijn er meer documenten die een rol 
spelen. Te denken valt hierbij aan regeerakkoorden, coalitieakkoorden, verordeningen, gebiedsvisies, 
projectnota’s, principenota’s etc. Met de komst van de omgevingswet komen er weer nieuwe plan-
instrumenten, zoals omgevingsvisies, omgevingsplannen, programma’s en omgevingsvergunningen. 
Dit zijn niet alleen nieuwe namen, maar de documenten hebben ook een andere inhoud en kennen 
een ander proces van realisatie. Per gemeente kunnen de namen van de documenten verschillen. Per 
project verschilt het ook welke documenten relevant zijn. Voor het bouwen van een woning, (klein) 
kantoor of (klein) hotel volstaat vaak een toets aan het bestemmingsplan. Voor meer omvangrijke 
projecten zoals tunnels, infrastructuur of stedenbouwkundige ontwikkelingen moeten meer planolo-
gische stappen worden doorlopen.

Een voorbeeld van de inrichting van een ruimtelijk proces staat in FIGUUR 2.2 hieronder.

Figuur 2.1 / Slide uit workshop over Amsterdam.
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In dit schema is te zien dat bij het tot stand komen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan en bij 
het maken van de ruimtelijke keuze (rode vlaggetjes) er gebruikgemaakt wordt van een (niet-bindend) 
veiligheidsadvies van de veiligheidsregio. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning wordt er 
geen advies gevraagd aan een veiligheidsregio, maar beperkt haar rol zich vaak tot een toets aan de 
bestaande regelgeving (groene vlaggetje). Bovendien valt te zien dat vaak al voordat het ruimtelijke 
proces is afgerond, wordt begonnen met het ontwerp van het betreffende project (rode pijl). Het 
planningsproces lijkt lineair te verlopen, maar doet dit in de praktijk vaak niet!

De invloed die gemeenten kunnen uitoefenen op het tot stand komen van het uiteindelijke gebouw/
project is sterk verschillend en is veelal afhankelijk van de grondpositie die de gemeente heeft in het 
plangebied. Instrumenten die hierbij kunnen worden ingezet zijn tenders, prijsvragen, erfpacht en bouw-
enveloppen. In de praktijk worden in deze instrumenten geen veiligheidsdoelstellingen opgenomen. 

Het gebrek aan toereikende instrumenten in de planfase werd in alle drie de gemeenten geconstateerd. 
In de workshop in Amsterdam is verder gediscussieerd over dit thema. Voor een gebied in Amsterdam 
waar de gemeente geen sterke grondpositie heeft, werden de aanvullende instrumenten uit FIGUUR 2.3 
voorgesteld. Het schema moet van onder naar boven worden doorlopen.

Figuur 2.2 / Slide uit workshop over Amsterdam.

Figuur 2.3 / Slide uit workshop over Amsterdam.
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In het schema valt ook op dat er nog een aantal stappen zitten tussen het laatste veiligheidsadvies 
(rode vlag) en de wettelijke toets (groene vlag). 

In een volgende workshop (in Amsterdam) zal besproken worden hoe veiligheid kan worden geborgd 
in de beschikbare en voorgestelde instrumenten. Genoemd werd dat veiligheid net als welstand en 
duurzaamheid in een paralleltraject tot aan de omgevingsvergunning kan worden vormgegeven. Veilig-
heidseffectrapportages en de nog op te richten gemeentelijke adviescommissies werden genoemd als 
oplossingsrichtingen.

Voorlopige aanbeveling
• Borg de integrale doorwerking van systeemveiligheid in alle relevante instrumenten.

2.4 Cultuur- en kennisverschillen stakeholders
Grofweg zijn de volgende beroepsgroepen betrokken bij het tot stand komen en beheren van bouw-
werken: politici, beleidsmedewerkers, omgevingsjuristen, planologen, opdrachtgevers, architecten, 
aannemers, vergunningverleners, adviseurs (waaronder veiligheidsregio’s), constructeurs, project-
leiders, beheerders en toezichthouders. Deze beroepsgroepen werken en denken voornamelijk binnen 
hun eigen beroepscultuur. Van een uitwisseling van kennis en een terugkoppeling van ervaringen 
middels een plan-do-check-act-mechanisme is nauwelijks sprake. Zo zijn constructeurs wel gewend 
om om te gaan met veiligheid (bouwvoorschriften), maar denken zij niet per se integraal. Projectleiders 
worden wel geacht integraal te werken en over de grenzen van het eigen project te kijken.

Politieke idealen worden met regeer- en coalitieakkoorden vertaald in beleidsintenties en vervolgens 
door beleidsmedewerkers vertaald naar beleid dat vervolgens door planologen vertaald wordt in 
allesomvattende structuurvisies. De recent verschenen Nationale omgevingsvisie (NoVI) is een mooi 
voorbeeld van een op deze manier tot stand gekomen landelijke wensenlijst waarin geen duidelijke 
ruimtelijke keuzes worden gemaakt. 

De gemeentelijke omgevingsvisies doorlopen een vergelijkbaar proces waarna in de omgevings/
bestemmingsplannen de juridische vertaling (regels) gemaakt wordt van intenties. In de gebiedsvisies 
leggen planologen vervolgens de puzzel om ervoor te zorgen dat alles past in de beschikbare ruimte. 
Al deze activiteiten zijn randvoorwaardelijk voor het realiseren van een bouwwerk op een bepaalde 
locatie, maar spelen zich veelal af buiten de belevingswereld van diegenen die daadwerkelijk iets fysiek 
willen gaan realiseren. 

Binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan, en straks het omgevingsplan, wordt een 
opdracht gegeven tot het realiseren van een bepaalde functie: wonen, logeren, kantoor, infra (tunnel) 
of een ov-knooppunt. Vervolgens gaan architecten ontwerpen en gaat een aannemer aan de slag. Voor 
de laatste twee beroepsgroepen gelden niet alleen de ruimtelijke randvoorwaarden, maar ook de rand-
voorwaarden vanuit de bouwregelgeving. uiteindelijk krijgt een beheerder het bouwwerk in beheer.

De cultuurverschillen tussen de beroepsgroepen zijn als volgt samen te vatten (enigszins overdreven om 
de verschillen duidelijk te maken): politici willen de wereld verbeteren en herkozen worden, planologen 
willen de wereld overzichtelijk en voorspelbaar maken, juristen willen afdwingbare regels opstellen, 
opdrachtgevers willen een functie realiseren, architecten willen iets ontwerpen dat mooi is, aannemers 
willen graag geld verdienen en beheerders willen een asset efficiënt en doelmatig beheren. Waarbij in 
het begin van dit proces de politieke, ideële en ordenende principes leidend zijn en in de latere fases de 
bedrijfseconomische principes doorslaggevend zijn.

Veiligheid speelt bij de bovengenoemde afwegingen een marginale rol. De betrokken stakeholders 
gaan ervan uit dat de (integrale) veiligheid middels de wettelijke toets bij de vergunningverlening 
wordt geborgd. De planologen zijn, door middel van de verplichte milieu-effectrapportages, wel 
bekend met externe-veiligheidseffecten, maar minder met de ontoereikende voorschriften in de 
bouwwetgeving in met name het stedelijke gebied.
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Alleen de veiligheidsregio’s spelen in alle stappen van het planproces een (niet-bindende) adviserende 
dan wel toetsende rol.

opvallend is dat daar waar gemeenten zelf (mede) aan projectontwikkelingen bijdragen, zij ook na het 
vaststellen van de gebiedsvisies in de bedrijfseconomische modus gaan. De betrokken (gemeentelijke) 
projectleiders geven aan dat de impliciet dan wel expliciet genoemde (veiligheids)doelen in deze 
gebiedsvisies onvoldoende concreet zijn om voorwaardelijk te zijn voor een veilige gebiedsinrichting.

Voorlopige aanbevelingen
• Breng ‘stedelijke veiligheid’ en het ontbreken van daarvoor toereikende regelgeving, naast externe 

veiligheid, onder de aandacht bij de beroepsgroepen die zich bezighouden met de ruimtelijke 
ordening. ook nieuwe ontwikkelingen zoals de energietransitie en meervoudig ruimtegebruik hebben 
nu nog een onvoldoende wettelijke basis om automatisch veilig te kunnen worden uitgerold.

• Zorg voor een cultuurverandering waarbij veiligheid binnen politieke, ideële, ordenende (juridisch en 
ruimtelijk) en bedrijfseconomische principes meer in samenhang wordt beschouwd.

• Maak inzichtelijk hoe systeemveiligheid in samenhang kan worden geborgd in de gebruikte 
instrumenten en in de plan-do-check-act-cyclus.

2.5 Eigenaarschap en beheer 
‘Eigenaar’ en ‘beheerder’ zijn juridisch verschillende begrippen en de rollen hebben ook verschillende 
verantwoordelijkheden. Voor de conclusies van dit rapport worden ze voor de eenvoud samengevoegd. 
De conclusies in deze paragraaf zijn deels al beschreven in de vorige paragrafen, maar verdienen toch 
een aparte plaats.

Beheerders hebben tijdens de interviews aangegeven dat het soms lastig is om een asset op een veilige 
manier te beheren. Dit komt enerzijds doordat uit de documentatie niet geheel duidelijk blijkt hoe 
de onderliggende veiligheidsbeschouwing is opgebouwd en anderzijds doordat ‘veilig beheer’ geen 
ontwerpparameter is geweest. Zij geven aan dat zij niet betrokken zijn geweest bij het oorspronkelijke 
ontwerp en er nu maar het beste van maken.

Figuur 2.6 / Interactie tussen stakeholders.
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Figuur 3 / Schematis

Bij bouwwerken waarin verschillende beheerders een rol spelen, ontbreekt het aan een wettelijk ver-
plichte afstemming tussen deze beheerders. Vaak weten zij elkaar op individueel niveau wel te vinden.

Genoemd werd dat bij projecten waarbij gemeenten een rol spelen bij zowel het opstellen van de 
ruimtelijke kaders, het opdrachtgeverschap, het grond- en gebouweigendom als het beheer, het toch 
mogelijk moet zijn om zowel vanuit het eigenaarschap als het beheer aanvullende eisen op het gebied 
van veiligheid (en ook duurzaamheid) te kunnen stellen aan projecten.

Voorlopige aanbevelingen
• stel vanuit eigendom/beheer aanvullende veiligheidseisen aan een systeem.

• Richt een gezamenlijke veiligheidsbeheersorganisatie op voor meervoudig beheerde bouwwerken 
om systeem- en integrale veiligheid te kunnen borgen.
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3 Overzicht voorlopige aanbevelingen 3
• stel een (wettelijke) verplichting in tot het opzetten en in stand houden van een documentatie-

systeem waarin ook de veiligheidseisen en -beschouwingen zijn opgenomen. Dit systeem moet 
toegankelijk en geschikt zijn voor de beheerder, zodat huidig en toekomstig gebruik of uitbreiding 
veilig mogelijk is.

• Aanvullend op de minimale veiligheidseisen uit het Bouwbesluit moeten er afspraken worden 
gemaakt over de manier waarop zaken die onvoldoende worden meegenomen, dan wel nog niet zijn 
uitgewerkt in prestatie-eisen, als functionele eis kunnen worden meegenomen in de veiligheids-
beschouwing. ook vanuit het oogpunt van (veilig) beheer moeten er aanvullende eisen kunnen 
worden geformuleerd. 

• Borg de integrale doorwerking van systeemveiligheid in alle relevante instrumenten.

• Breng ‘stedelijke veiligheid’ en het ontbreken van daarvoor toereikende regelgeving, naast externe 
veiligheid, onder de aandacht bij de beroepsgroepen die zich bezighouden bij de ruimtelijke ordening. 
ook nieuwe ontwikkelingen zoals de energietransitie en meervoudig ruimtegebruik hebben nu nog 
een onvoldoende wettelijke basis om automatisch veilig te kunnen worden uitgerold.

• Zorg voor een cultuurverandering waarbij veiligheid binnen politieke, ideële, ordenende (juridisch en 
ruimtelijk) en bedrijfseconomische principes meer in samenhang wordt beschouwd.

• Maak inzichtelijk hoe systeemveiligheid in samenhang kan worden geborgd in de gebruikte 
instrumenten en in de plan-do-check-act-cyclus.

• stel vanuit eigendom/beheer aanvullende veiligheidseisen aan een systeem.

• Richt een gezamenlijke veiligheidsbeheersorganisatie op voor meervoudig beheerde bouwwerken 
om systeem- en integrale veiligheid te kunnen borgen.
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Op meerdere plaatsen in Nederland is sprake van meervoudig ruimtegebruik waarbij 
er na realisatie bij de betrokkenen het gevoel bestaat dat de integrale veiligheid 
onvoldoende is meegewogen. Aan de hand van een aantal praktijkcases is een aantal 
oorzaken in kaart gebracht en zijn voorlopige aanbevelingen gedaan.

Het Bouwbesluit richt zich met name op losstaande gebouwen en heeft niet het stapelen 
van diverse functies als uitgangspunt. Het zou dus kunnen dat het volgen van de regels 
niet automatisch betekent dat er gekozen wordt voor de veiligste oplossing. Door middel 
van vier workshops in een aantal (middel)grote steden is een eerste analyse uitgevoerd van 
praktijkvoorbeelden van meervoudig ruimtegebruik en/of van wijzigingen van gebruik in 
de beheerfase waarbij het gevoel bestaat dat veiligheid onvoldoende is meegewogen. Er 
is gekeken naar de bouwkundige- of gebruikskeuzes die gemaakt zijn, of nog moeten 
worden gemaakt, en naar  de interactie van het bouwwerk met zijn omgeving.

De publicatie biedt naast een overzicht van de conclusies ook voorlopige 
aanbevelingen, bijvoorbeeld met betrekking tot wet- en regelgeving en 
planologische instrumenten. Anderzijds wordt er op gewezen dat er een 
cultuurverandering nodig is waarbij veiligheid binnen politieke, ideële, 
ordenende (juridisch en ruimtelijk) en bedrijfseconomische principes 
meer in samenhang wordt beschouwd.
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