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Betreft: Definitief vaststellen herziene veiligheidscontour ‘Eemhaven-Distripark Albrandswaard ter hoogte van de
locatie Abel Tasmanstraat 41 te Albrandswaard’

Geachte raadsleden,
INLEIDING
In 2016 hebben we besloten rond het gebied Eemhaven en Distripark Albrandswaard een
veiligheidscontour vast te stellen. Door dit besluit wordt een overlap van risicocontouren en mogelijk
conflicterende belangen van de aanwezige bedrijven voorkomen en ontstaat een overzichtelijk geheel
waarbij bedrijven rekening kunnen en moeten houden met de werkzaamheden en activiteiten van
naastgelegen bedrijven.
De inrichting Ziegler Nederland BV, vallend onder het Bevi, is bij de vaststelling van de veiligheidscontour
Eemhaven en Distripark Albrandswaard buiten de veiligheidscontour gehouden. In het besluit van die
veiligheidscontour is de intentie uitgesproken om dit zuidwestelijke deel van het terrein op te nemen in de
veiligheidscontour wanneer de saneringssituatie opgelost zou zijn. De saneringssituatie betrof een
woning binnen de risicocontour van het bedrijf.
KERNBOODSCHAP
De saneringssituatie is opgelost. De risicocontour van het bedrijf is in overeenstemming gebracht met de
werkelijke bedrijfsmatige activiteiten, waardoor deze kleiner werd en de woning nu buiten de contour valt.
Dit betekent dat we alle procedurele stappen konden doorlopen om de herziene veiligheidscontour
definitief vast te stellen. In 2018 hebben we het ontwerpbesluit vastgesteld en ter inzage gelegd. Dit heeft
geen zienswijzen opgeleverd. Aansluitend hebben we op 19 februari 2019 de veiligheidscontour definitief
vastgesteld. Het betreft een collegebevoegdheid, omdat u met de vaststelling van het bestemmingsplan
Albrandswaard Noord al ingestemd heeft met de herziening van de veiligheidscontour. In de regels van
het bestemmingsplan is hiervoor een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.
CONSEQUENTIES
Met het vaststellen van de herziene veiligheidscontour vallen alle bedrijven op het Distripark
Albrandswaard binnen de veiligheidscontour. Hiermee wordt een gezamenlijke, in plaats van per bedrijf
geregelde, verantwoordelijkheid voor de externe veiligheid geborgd.
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De herziene veiligheidscontour begrenst de groeiruimte op het gebied van externe veiligheid van het
Distripark Albrandswaard en borgt daarmee de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Albrandswaard.
Voor de ontwikkeling van zowel de bedrijven in het havengebied als de stedelijke ontwikkeling in de
omgeving betekent de veiligheidscontour een begrenzing van de uitbreidingsmogelijkheden voor
bedrijven ten opzichte van de woonomgeving.
VERVOLG
Het besluit wordt gepubliceerd. Tegen dit definitieve besluit staat nog beroep open bij de rechtbank.
BIJLAGEN
1.
Het besluit tot herziening van de veiligheidscontour ‘Eemhaven-Distripark Albrandswaard ter
hoogte van de locatie Abel Tasmanstraat 41 te Albrandswaard’
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner

BESLUIT tot herziening van de Veiligheidscontour Eemhaven en Distripark Albrandswaard ter
hoogte van de locatie Abel Tasmanstraat 41 te Albrandswaard.
Inleiding
Dit besluit betreft de vaststelling van een herziene veiligheidscontour op grond van artikel 14 van het
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) rond de huidige inrichting Ziegler Nederland BV (adres
Abel Tasmanstraat 41) te Albrandswaard.
Aanleiding
In 201 6 is rond het gebied Eemhaven en Distripark Albrandswaard een veiligheidscontour vastgesteld
(dd. 11 oktober 2016, PZH-2016-551612483, Albrandswaard 1137686 en Rotterdam, AM-DIM GIS
3618-52c 2016).
De inrichting Ziegler Nederland BV, vallend onder het Bevi, is bij de vaststelling van de
veiligheidscontour Eemhaven en Distripark Albrandswaard buiten de veiligheidscontour gehouden. Er
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was sprake van een situatie waarbij de plaatsgebonden risicocontour 10 van dit bedrijf over een niet
functioneel gebonden kwetsbaar object lag, een woonhuis. In het besluit van die veiligheidscontour is
de intentie uitgesproken om dit zuidwestelijke deel van het terrein op te nemen in de
veiligheidscontour, wanneer de saneringssituatie opgelost zou zijn. Met de ambtshalve wijziging van
de vergunning van Ziegler Nederland BV, kenmerk: 99994760_9999214437 van 23 januari 2017, is de
saneringssituatie opgelost. Nu de vergunning voldoet aan de voorwaarden om Ziegler Nederland BV
op te kunnen nemen in de veiligheidscontour, wordt met dit besluit invulling gegeven aan de eerdere
intentie om voor het gehele gebied van Eemhaven en Distripark Albrandswaard één omvattende
veiligheidscontour vast te stellen.
Aangepaste ligging veiligheidscontour
Onderbouwing lokaal:
De veiligheidscontour wordt ter hoogte van de Abel Tasmanstraat 41, Albrandswaard aangepast, zie
de gele lijn in fig. 1 . Hierbij is rekening gehouden met de in het bestemmingsplan aangegeven vlakken
die bestemd zijn als wonen. Deze vlakken zijn buiten deze gewijzigde veiligheidscontour gelegen. Op
deze manier wordt rekening gehouden met zowel de ligging van de inmiddels vergunde
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plaatsgebonden risicocontour 10 van Ziegler Nederland BV en de ligging van de woonbestemmingen
ten westen daarvan. Het vigerend bestemmingsplan maakt de vestiging van nieuwe kwetsbare en
beperkt kwetsbare bestemmingen binnen de veiligheidscontour niet mogelijk. Hiermee is voldaan aan
de voorwaarden van het Bevi voor de vaststelling van de veiligheidscontour.

Fig. 1
Het bevoegd gezag Wabo voor de huidige Bevi-inrichting en eventueel toekomstige inrichting die
binnen de veiligheidscontour ligt (provincie Zuid-Holland en de gemeenten Albrandswaard en
Rotterdam) stelt de veiligheidscontour vast.
Voorbereidingsprocedure
Op de voorbereiding van een besluit tot vaststelling van deze herziening is de uniforme
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voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing .
Het ontwerp van dit besluit heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen van 7 mei 2018 tot en met 15
mei 2018 bij de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Albrandswaard en Rotterdam.
Belanghebbenden konden tot en met 15 mei 2018 schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar
maken. Het voornemen om dit besluit te nemen is bekend gemaakt in de plaatselijke huis-aan-huis
bladen in de gemeente Albrandswaard en het provinciaal blad. Voor de mogelijkheid van het indienen
van zienswijzen wijzen wij op de betreffende tekst in de bijgevoegde kennisgeving.
Zienswijzen
Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit ingediend.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit
Geen.
Instemming bevoegd gezag ruimtelijke ordening
Met de vaststelling van het bestemmingsplan Albrandswaard Noord, heeft de raad van Albrandswaard
ingestemd met deze herziening van de veiligheidscontour.
Besluit
De herziene veiligheidscontour Eemhaven en Distripark Albrandswaard, zoals op de aangehechte
verbeelding aangegeven, vast te stellen.
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Artikel 14, vijfde lid, Bevi.

Aldus vastgesteld op [datum]
College van burgemeester en wethouders van Albrandswaard,
secretaris,

burgemeester,

burgemeester,

College van burgemeester en wethouders van Rotterdam,
secretaris,

burgemeester,

burgemeester,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

drs. J. Smit

Beroep
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden schriftelijk beroep instellen. Dit beroep moet, ingevolge de
artikelen 6:7 en 6:8, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken worden
ingesteld welke termijn aanvangt met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van ons
besluit ter inzage is gelegd.
Het beroep moet worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan, ingevolge artikel 6:13 van de Algemene wet
bestuursrecht, worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tegen ons ontwerpbesluit.
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.
Inwerkingtreding besluit
Het besluit tot vaststelling van de herziene veiligheidscontour Eemhaven en Distripark Albrandswaard
treedt in werking met ingang van de dag waarop de termijn voor het indienen van een beroepschrift
afloopt. Indien gedurende die termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening
is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

