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Samenvatting
Aanleiding
In het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 stelde het college als doel een samenhangende
visie Externe Veiligheid op te stellen. Het college stelde dat de risico’s in de omgeving de laatste jaren
zijn toegenomen en dat er in toekomst risico’s bij komen. Denk aan de gevolgen van de verbreding
A15 aan de noordkant van onze gemeente en de eventuele aanleg van de A4 ten westen van
Poortugaal. De visie moet de risico’s en de maatregelen voor hulpverlening in geval van calamiteiten
in kaart brengen. Hiermee wil het college de burgers beter informeren over die risico’s en wat de
gemeente doet om de negatieve effecten zo goed mogelijk te beheersen.
Externe veiligheid
Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s op de omgeving die samenhangen met het produceren,
verwerken, opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen. Deze risico’s doen zich voor rondom zowel
risicovolle inrichtingen, transportassen als buisleidingen. De normen voor externe veiligheid zijn
vastgelegd in landelijke wet- en regelgeving en beleidsnota’s. Invulling geven aan wettelijke
verplichtingen en beleid vormt een belangrijk onderdeel van het gemeentelijke externe
veiligheidsbeleid. Doel van het externe veiligheidsbeleid is om duidelijk te maken welke externe
veiligheidsrisico’s in de gemeente Albrandswaard aanwezig zijn en hoe met deze en toekomstige
risico’s dient te worden omgegaan. Dit betekent dat onder meer invulling wordt gegeven aan de
wettelijke verplichting om het groepsrisico (GR) en plaatsgebonden risico (PR) te overwegen.
Belangenafwegingen
In de praktijk blijkt dat het toepassen externe veiligheidsbeleid ook betekent dat het gemeentebestuur
afwegingen moet maken tussen ruimtelijke ambities aan de ene kant en economische doelstellingen
aan de andere kant. Ruimtelijk zet de gemeente in op de versterking en herstructurering van
bestaande bebouwing en op inbreilocaties. Economisch leunt de gemeente Albrandswaard op een
sterke regio. De ambitie van de gemeente is de focus te leggen op een ‘woongemeente’.
Risico-inventarisatie DCMR
De DCMR stelde een risico-inventarisatie op. In de risico-inventarisatie gaat het om de kans dat een
incident zich voordoet. Die kans wordt uitgedrukt in het plaatsgebonden risico.
Uit de risicoanalyse van de DCMR blijkt dat er in de huidige situatie geen knelpunten zijn met
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betrekking tot het plaatsgebonden risico (PR). Binnen de PR 10 -contour van een risicobron bevinden
zich geen kwetsbare objecten. Wel zijn er in de gemeente Albrandswaard beperkt kwetsbare objecten
gelegen binnen de 10-6 PR-contour. Deze zijn wettelijk1 gezien toegestaan, omdat het om een
bestaande situatie gaat. Van een saneringssituatie is geen sprake. Verder moet in twee situaties de
1

Revi, tabel 2a (bijlage)
2

vergunning worden aangepast aan de feitelijke situatie. Ten slotte wordt nergens in de gemeente de
oriëntatiewaarde van het groepsrisico overschreden.
Conclusie is dat in het algemeen gesteld kan worden dat in de gemeente Albrandswaard sprake is
van een acceptabele externe veiligheidssituatie.
Scenario-analyse
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) adviseert over zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid en
bereikbaarheid. De veiligheidsregio stelde een scenarioanalyse op, die de effecten van risicobronnen
in beeld brengt. Met het zogenaamde Kwetsbaarheidszonemodel van de VRR kan de adviseur van de
veiligheidsregio bepalen welke maatregelen op welke plaats mogelijk zijn om de effecten zoveel
mogelijk beperken. De Veiligheidsregio heeft aangegeven dat het gebied over het algemeen goed
bereikbaar is voor hulpdiensten. De bluswatervoorziening bij de sportvelden in Poortugaal is een
knelpunt. Ten tijde van het opstellen van deze beleidsvisie was onderzoek gaande, met name over de
financiering van de noodzakelijke aanpassing.
Ambitie gemeente
De gemeente kiest voor een ambitie conform wet- en regelgeving met een beperkte ruimte voor
ontwikkelingen. Binnen de zogenaamde 100% letaliteitszone staat de gemeente in principe geen zeer
kwetsbare functies toe. Daarentegen zijn binnen deze zone (beperkt) kwetsbare functies wel
toegestaan.
Borging
De wijze waarop externe veiligheid wordt geborgd wordt opgenomen in een nog op te stellen
uitvoeringsprogramma met acties, tijdsinvestering en kosten. Het uitvoeringsprogramma wordt
geïntegreerd in het Uitvoeringsprogramma dat wordt opgesteld ten behoeve van de
Duurzaamheidsvisie Albrandswaard 2012-2017.
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Leeswijzer
In hoofdstuk 1 vindt u de aanleiding, doel en het wettelijk kader van het thema externe veiligheid.
Hoofdstuk 2 gaat over de ricico-inventarisatie van de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Dit deelrapport
gaat in op de kans op incidenten, de risicobronnen (bedrijven, (spoor)wegen, rivieren, buisleidingen),
alsmede de risico-ontvangers. In hoofdstuk 3 komt de scenario-analyse van de veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond (VRR) aan de orde. De VRR adviseert over de mogelijkheden om de effecten in
geval van een incident te beperken. De verantwoording van het groepsrisico vindt u in hoofdstuk 4 en
in hoofdstuk 5 vindt u de ambitie van de gemeente. Deze beleidsvisie sluit af met de borging van het
beleid in o.a. werkprocessen en procedures.
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1. Doel beleidsvisie Externe Veiligheid
Elke gemeente heeft ambities met betrekking tot wonen, werken en recreëren. Sinds de
vuurwerkramp in Enschede en de komst van nieuwe wetgeving koppelen gemeenten ambities op het
gebied van ruimtelijke ordening steeds meer aan veiligheid: ook wel Externe Veiligheid genoemd.

Een risicoloze maatschappij bestaat niet. Het is aan elk gemeentebestuur belangen tegen elkaar af te
wegen en zich te verantwoorden. Omgaan met ambities enerzijds en externe veiligheid anderzijds
betekent dus het zorgvuldig blijven afwegen van belangen en het maken van keuzes.

Uit een inventarisatie ten behoeve van deze beleidsvisie blijkt dat ook in de gemeente Albrandswaard
een aantal externe veiligheidsaspecten spelen. De risicobronnen betreffen hier onder andere LPGtankstations, industrie, buisleidingen en het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Oude Maas, de
A15 en de Havenspoorlijn.

1.1 Algemeen
De gemeente Albrandswaard bestaat uit de kernen Rhoon, Poortugaal en de nieuwbouwwijk Portland.
De gemeente heeft 24.746 inwoners (CBS: 01-04-2011) en heeft een oppervlakte van ca. 24 km2.
De gemeente Albrandswaard ligt grofweg binnen de volgende grenzen: aan de noordzijde de A15 met
daaraan grenzend het Distripark, ten oosten de gemeente Barendrecht, ten zuiden de Oude Maas en
ten westen het toekomstig tracé van de A4-Zuid. De gemeente Albrandswaard ligt in de regio
Rijnmond. Het Rijnmondgebied kenmerkt zich o.a. door een hoog risicoprofiel. Behalve buiten de
gemeentegrenzen vinden er binnen de gemeente ook activiteiten plaats die risico´s met zich
meebrengen. Het gaat om risico´s op zware ongevallen met mogelijk grote gevolgen voor de
omgeving.

1.2 Aanleiding: College Uitvoeringsprogramma 2010-2014
Na de verkiezingen van 2010 stelde het college het College Uitvoeringsprogramma 2010-2014 vast.
In de periode 2010-2014 is veiligheid een belangrijk thema. In het uitvoeringsprogramma van het
college worden de uitgangspunten over veilig wonen, een goed functionerend bedrijfsleven,
werkgelegenheid, recreatie en natuur afzonderlijk behandeld. Deze onderwerpen komen met het
thema veiligheid samen in de paragraaf ‘Kijk op externe veiligheid’, waarin het college aangeeft een
samenhangende visie op Externe Veiligheid op te stellen.

De gemeente Albrandswaard wil met de beleidsvisie Externe Veiligheid haar inwoners en bedrijven
een veilige leef- en werkomgeving bieden. De gemeente draagt een belangrijke verantwoordelijkheid
als het gaat om externe veiligheid. Om aan die verantwoordelijkheid invulling te geven, heeft de
gemeente deze visie opgesteld. Daarnaast heeft de gemeente Albrandswaard de behoefte om een
actueel en gemeentebreed overzicht te hebben van de externe veiligheidssituatie in de gemeente.
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Daarnaast is voor de beleidsvisie Externe Veiligheid de gemeentelijke ambitie ten aanzien van het
onderdeel ‘woningbouw’ essentieel. Het college is van mening dat met het realiseren van de VINEXtaakstelling, die in Valckensteyn, Portland en Essendael is vormgegeven, de grootschalige
woningbouwopgave erop zit. De gemeente zet nu in op de versterking en herstructurering van
bestaande bebouwing en op inbreilocaties.

1.3 Collegebesluit (opdrachtformulering)
Het college van burgemeester en wethouders besloot tot het opstellen van een beleidsvisie Externe
Veiligheid met een hoog abstractieniveau, die beoogt:
1. Een beeld te geven van de huidige en toekomstige risico’s en van de betrokken partners
(hoofdstuk 2);
2. Een beeld te geven van de te nemen maatregelen en te treffen acties om de effecten te
verminderen (hoofdstuk 3);
3. Risicoverantwoording voor de vastgestelde ruimtelijke besluiten (hoofdstuk 4);
4. Verankering van externe veiligheid in het RO-planproces (hoofdstuk 6) middels een GIS-kaart
(hoofdstuk 3).
Aan de basis van deze visie staan een risico-inventarisatie, waarin de risicobronnen zijn onderzocht,
en een scenario-analyse, waarin de effecten van eventuele calamiteiten zijn bepaald. Met deze
bronnen kan onderbouwd een samenhangend beeld van de toekomst worden gecreëerd en kunnen
beleidskeuzes worden gemaakt. Het eindresultaat biedt houvast voor toekomstige situaties waarin
externe veiligheid een rol speelt.

De visie is opgesteld in samenwerking met Milieudienst Rijnmond (DCMR ) en de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond (VRR) die voor dit onderwerp deel uitmaakten van de werkgroep (zie 1.7).

1.4 Doel EV-visie
Na de vuurwerkramp in Enschede (mei 2000) heeft externe veiligheid een nadrukkelijke plaats
gekregen in wet- en regelgeving. Een voorbeeld van de uitwerking is de risicokaart voor burgers, die
via het internet bereikbaar is. Met deze visie wil het gemeentebestuur doelen en ambities vastleggen
voor de komende jaren en verankeren in besluitvormingsprocessen en -procedures.
Reeds in 2006 waren binnen de gemeente initiatieven om beleid op dit onderdeel op te stellen. Het
onderwerp werd in de kadernota 2009-2012 genoemd en na de verkiezingen van 2010 nam het
college van B&W het opstellen van een beleidsvisie Externe Veiligheid op in het
Uitvoeringsprogramma 2010-2014. De gemeente maakte voor het opstellen van deze visie gebruik
van de Programma Financiering van de provincie Zuid-Holland.

1.5 Wat is Externe Veiligheid
Van externe veiligheid is sprake als het gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij
gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor en door buisleidingen.
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Ook de risico's van het gebruik van luchthavens vallen onder externe veiligheid. De term ‘externe’
veiligheid wordt gehanteerd omdat het risico van derden (de omgeving) hierin centraal staat. Externe
veiligheid gaat dus met name over de bescherming van de woon- en leefomgeving en de
verantwoording van de risico´s en kans op een groot ongeval. Bij het beheersen van de risico’s en het
maken van keuzes wegen overheden voortdurend belangen tegen elkaar af. Binnen de gemeente
gaat het om de taakvelden, Ruimte, Verkeer, Milieu en Crisisbeheersing. Kortom: een afweging tussen
veiligheid, haalbaarheid en kosten.
Centrale begrippen in de externe veiligheid zijn het plaatsgebonden risico (PR 10-6 contour), het
groepsrisico, invloedsgebied en (beperkt) kwetsbare objecten.

Plaatsgebonden risico (PR)
Het Besluit Externe Veiligheid voor Inrichtingen geeft de volgende definitie voor het plaatsgebonden
risico: risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die
onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een
ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken
is. Anders gezegd is het plaatsgebonden risico de kans dat iemand die, (altijd) aanwezig is in de
omgeving van een bedrijf komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen bij
dat bedrijf.

-6

De zwarte stippellijn is een voorbeeld van een PR 10 contour (bron: risicokaart)

De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is de contour waarvoor het plaatsgebonden risico
een waarde heeft van de 10-6/jr (dit wordt ruimtelijk weergegeven door middel van de zogenaamde
PR 10-6 contour). Binnen deze contour is nieuwbouw van kwetsbare objecten (conform de bepalingen
in het BEVI) niet toegestaan. Voor gedetailleerdere beschrijving van de verschillende grenswaarden
en de verschillende toepassingen (nieuwe en bestaande situaties en overgangsregelingen) wordt hier
verwezen naar het Besluit.
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Groepsrisico (GR)
Het Besluit Externe Veiligheid voor Inrichtingen geeft de volgende definitie voor het groepsrisico:
cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks
gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval
binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken
is. Anders gezegd geeft het groepsrisico weer wat de kans is op het overlijden van een groep
personen ten gevolge van een ongeval bij een bedrijf. Voor het groepsrisico is geen grenswaarde
vastgesteld. Wel is er de zogeheten oriëntatiewaarde, deze dient door het bevoegd gezag (in zowel
nWRO- als ook Wm-procedures) te worden gehanteerd bij de overwegingen omtrent het groepsrisico.
Deze oriëntatiewaarde is bij inrichtingen de kans op een ongeval met 10 of meer dodelijke
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slachtoffers van ten hoogste 10 per jaar, met de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke
slachtoffers van ten hoogste 10-7 per jaar en met de kans op een ongeval met 1000 of meer dodelijke
slachtoffers van ten hoogste 10-9 per jaar. Bij transportroutes ligt de oriëntatiewaarde een decade
(factor 10) hoger. Het groepsrisico wordt weergegeven in een zogenaamd FN-diagram, met daarin
een FN-curve met oriëntatiewaarde.

Vereenvoudigde FN-curve (bron: Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico)
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Invloedsgebied
De verantwoordingsplicht voor het groepsrisico wordt geografisch begrensd door het invloedsgebied.
Dit is het gebied waarbinnen personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico
en waarbinnen externe veiligheid een rol speelt. Veelal wordt de 1% letaliteitsafstand, de afstand
waar nog 1% van de aanwezigen overlijdt bij een calamiteit, gehanteerd.
(Beperkt) kwetsbare objecten
In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is een indeling gemaakt in objecten die behoren tot
beperkt kwetsbaar en kwetsbaar. In bijlage 3 is een overzicht gegeven. Het Bevi geeft een nietlimitatieve opsomming van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Het feitelijk gebruik is daarbij
beslissend. Het bevoegd gezag mag gemotiveerd bepalen of het object als kwetsbaar of beperkt
kwetsbaar wordt beschouwd.

Door objecten te kwalificeren als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar kan nuance worden aangebracht in
het beschermingsniveau. Over het algemeen geldt dat naarmate in een functie een grote hoeveelheid
personen gedurende een lange periode aanwezig is, de functie kwetsbaar is. De Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond (VRR) maakt daarnaast een onderscheid in zeer kwetsbare functies, waar
personen aanwezig zijn die verminderd zelfredzaam zijn.

1.6 Veiligheidsketen
De gemeente maakt bij het maken van keuzes en het afwegen van belangen gebruik van de externe
veiligheidstaken uit de veiligheidsketen:

Pro-actie:
Structureel voorkomen van onaanvaardbare risico’s in een omgeving met gevaarlijke stoffen;
Preventie:
Voorkomen van directe oorzaken van zware ongevallen en het beperken van de gevolgen hiervan;
Preparatie:
Daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van de gevolgen van mogelijke zware ongevallen;
Repressie:
Bestrijding van de gevolgen van een zwaar ongeval en de verlening van hulp;
Nazorg:
Maatregelen treffen om terug te keren naar het ‘normale’.
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In de veiligheidsketen hebben partijen als de gemeente, brandweer en de veiligheidsregio een rol. Bij
de uitvoering van beleid rondom externe veiligheid hebben bijvoorbeeld de brandweer, de milieudienst
en de gemeente een belangrijke in de sfeer van de vergunningverlening. Op het gebied van repressie,
bijvoorbeeld een daadwerkelijke inzet tijdens een incident, is ook een taak weggelegd voor de politie
en de geneeskundige hulpverlening. In de fase van nazorg is komt de gemeente weer in beeld, die
samen met diensten en instellingen (GGD e.a.) de zorg hebben naar het ‘normale’ te komen. De
nazorg kan jaren in beslag nemen.

1.7 Verantwoording, afbakening en collegebesluit (opdrachtformulering)
1.7.1 Verantwoording
In wet- en regelgeving is de hoogte van het toelaatbare plaatsgebonden risico vastgelegd. Daarnaast
geldt voor het groepsrisico dat de gemeente zich moet verantwoorden welk risico acceptabel wordt
geacht, waarbij alle belangen tegen elkaar zijn afgewogen. Met de voorliggende beleidsvisie heeft de
gemeente handvatten om invulling te geven aan de verantwoordingsplicht. Het voorkomt dat de
gemeente ad hoc beslissingen neemt die nadelige invloed hebben op de veiligheidssituatie. Het gaat
om beslissingen over ruimtelijke plannen (o.a. woningbouw) en andere risicobronnen (o.a. risicovolle
bedrijven en transport).

1.7.2 Afbakening
Het is van belang dat de uitvoering van de beleidsvisie geborgd wordt in de reguliere werkprocessen.
Binnen de gemeente Albrandswaard ligt de algehele coördinatie (procesbewaking en inhoudelijke
sturing voor zover het brandweerzaken betreft) bij de beleidsmedewerker Openbare Orde & Veiligheid
van het Team OOV, afdeling Bestuur. De verantwoordelijkheid voor het inpassen van het beleid
Externe Veiligheid in ruimtelijke processen, procedures en beleidsdocumenten ligt bij het Team
Ontwikkeling, afdeling Bestuur. In de voorbereiding en advisering richting het bestuur hebben de
werkgroep Fysieke Veiligheid (ambtelijk) en de Staf Veiligheid (bestuur en management) een
belangrijke rol.

1.8 Relaties
1.8.1 Relaties met rijks- en provinciaal beleid
De voorliggende visie sluit aan op het extern veiligheidsbeleid op rijks- en provinciaal niveau. In bijlage
1 zijn de hoofdlijnen van het rijks- en provinciaal beleid benoemd.
Samengevat zijn op rijksniveau in wetgeving normen vastgelegd voor het plaatsgebonden risico.
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Binnen een bestaande plaatsgebonden risico-contour van 10 (kans van 1 op een miljoen) van een
bedrijf mogen geen kwetsbare bestemmingen mogelijk worden gemaakt. Indien er bestaande
kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour zijn gelegen, geldt een saneringsplicht.
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Andersom geldt ook, dat er geen vergunning mag worden verleend aan een bedrijf als hierdoor
bestaande kwetsbare bestemmingen binnen een plaatsgebonden risicocontour van dat bedrijf komen
te liggen.

Bij het nemen van een ruimtelijk besluit (procedure op grond van de Wet ruimtelijke ordening) binnen
het invloedsgebied van een risicobron geldt een verantwoordingsplicht. Deze plicht geldt ook bij het
vastleggen van een omgevingsvergunning voor een bedrijf, dat gevaarlijke stoffen opslaat of gebruikt.
De gemeente dient te verantwoorden waarom een (toename van een) bepaald groepsrisico
toelaatbaar wordt geacht. In het beleid van de provincie Zuid-Holland staat centraal dat risico’s waar
mogelijk afnemen, dat overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt voorkomen
en dat het transport van gevaarlijke stoffen door stedelijk gebied wordt beperkt.

1.8.2 Relatie met Nulmeting EV-taken (2008)
In opdracht van de provincie Zuid-Holland voerde de DCMR in 2008 een nulmeting uit naar de borging
van het externe veiligheidsbeleid in proces en organisatie. Aan de hand van een vragenlijst stelde de
DCMR een rapportage2 op voor de gemeente Albrandswaard. Op geen van de onderdelen scoorde
gemeente ‘niet op orde’. Twee van de 9 onderdelen werden als ‘voldoende, doelen gehaald’
beoordeeld. Voor de overige 7 onderdelen werden aanbevelingen gedaan. Met het vaststellen van
voorliggende beleidsvisie en het uitvoeren van de hieruit voortvloeiende acties, waaronder de borging
in werkprocessen, zouden alle onderdelen bij een volgende meting de score ‘voldoende, doelen
gehaald’ kunnen opleveren.

1.8.3 Relatie met andere beleidsstukken
Aanvullend Onderzoek Bestuurskrachtmeting (06-05-2009)
De gemeente Albrandswaard maakt over het algemeen weinig beleid op het terrein van economie.
De gemeente zet zich niet actief in om bedrijven binnen de gemeentegrens te krijgen. Vaak wordt dit
verklaard door het feit dat Albrandswaard kan leunen op de sterke economische regio met als
belangrijkste gemeente Rotterdam. Bedrijven hebben echter grote behoefte dat er wordt geïnvesteerd
in economie. Albrandswaard wordt steeds meer de woongemeente, aldus de bestuurskrachtmeting.
Woonvisie
Binnen de gemeente Albrandswaard heeft de beleidsvisie Externe Veiligheid een relatie met de
Woonvisie 2009-2013, ‘Voorsorteren op een nieuwe toekomst’. Het is van belang de wensen en
ambities uit de woonvisie voortdurend af stemmen en in relatie te brengen met de uitgangspunten van
de beleidsvisie Externe Veiligheid.

2

Borging Externe Veiligheid gemeente Albrandswaard, Uitkomsten Nulmeting EV-taken gemeenten 2008
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1.9 Werkwijze project
De gemeenteraad stelde voor dit project een opdracht vast, waarbij de burgemeester in de Staf
Veiligheid de bestuurlijke supervisie had. De Staf Veiligheid fungeerde als stuurgroep. In de Staf werd
de voortgang van de deelopdrachten besproken.

De ambtelijke ondersteuning en advisering vond plaats in de Werkgroep Fysieke Veiligheid. De
Werkgroep Fysieke Veiligheid diende als klankbord voor het onderzoek. De stukken werden in deze
werkgroep gebracht en besproken. De samenstelling van de Werkgroep Fysiek Veiligheid staat in
bijlage 2.
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2. Risico-inventarisatie
Het eerste onderdeel gaat over de risico’s en het in beeld brengen van deze risico’s. De DCMR stelde
hiervoor een risico-inventarisatie op: deelrapport 1.De DCMR voerde mede op basis van door de
gemeente Albrandswaard aangeleverde gegevens, een risico-inventarisatie uit: Risico-inventarisatie
ten behoeve van de EV-visie van de gemeente Albrandswaard (deelrapport 1).

2.1 Risico’s
Om te beginnen is het goed in te gaan op het begrip risico. Het groot is het risico? Dat is afhankelijk
van de aspecten ‘kans’ en ‘effect’. Oftewel:

RISICO = KANS X EFFECT.
De kans is de mogelijkheid dat een incident gebeurt. De kans is te berekenen op basis van ervaringen
en modellen. Het gaat daarbij zowel om het plaatsgebonden risico als om het groepsrisico.
Het effect daarentegen wordt binnen externe veiligheid afgezet tegen het aantal dodelijke slachtoffers
van een ongeval of een zwaar incident van bijvoorbeeld een explosie met gevaarlijke stoffen. Het
aantal gewonden wordt in de risiconorm niet meegenomen. Echter, voor de hulpdiensten is dit wel
degelijk van belang.
Enkele voorbeelden van een externe veiligheidsbeleid zijn:


Het vaststellen van transportroutes voor het transport van gevaarlijke stoffen;



Het ontwikkelen van een nieuwe wijk op veilige afstand van risicobronnen;



Het uitvoeren van toezicht- en handhavingstaken op risicovolle bedrijven en zo nodig toepassen
van bevoegdheden, zoals bestuursdwang.

Externe veiligheid is bijvoorbeeld niet het afgelasten van de Marathon in Rotterdam, enkele jaren
geleden of het plaatsen van verkeerslichten op een gevaarlijke kruising. Immers, het gaat hier niet om
het produceren, verwerken, opslaan of vervoer van gevaarlijke stoffen.

U kunt zich afvragen: hoe groot zijn de risico’s van alle dag? Hieronder een overzicht van de kans op
overlijden per jaar tijdens dagelijkse activiteiten.

Dagelijkse activiteit

Kans op overlijden/jaar

Dijkdoorbraak

1 : 10.000.000

Bliksem

1 : 2.000.000

Externe veiligheid

1 : 1.000.000 (10-6)

Vliegen

1 : 800.000

Fietsen

1 : 26.000
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Autorijden

1 : 5.500

Roken

1 : 200

2.2 Risico-inventarisatie DCMR
De Milieudienst Rijnmond (DCMR) voerde dus de risico-inventarisatie uit, die van belang is voor het
opstellen van de beleidsvisie Externe Veiligheid. In de nabijheid van en in de gemeente
Albrandswaard vinden bedrijfsactiviteiten plaats die veiligheidsrisico’s kunnen opleveren voor de
inwoners van de gemeente. De gemeente Albrandswaard draagt in de vergunningverlening aan
bedrijven zorg voor het beheersen van deze risico’s. Het gemeentebestuur ziet het ook als haar taak
om binnen de gemeente die risico’s te beheersen. Inzicht in risicobronnen is een voorwaarde om
beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren en om de risicocommunicatie met burgers te kunnen
verbeteren. Met de risico-inventarisatie wordt inzicht gegeven in de risico’s voor omwonenden als
gevolg van de aanwezigheid van bedrijven met of transport van gevaarlijke stoffen. Tevens wordt
aangegeven hoe groot deze risico’s zijn.

In de risico-inventarisatie van de DCMR gaat het om de kans dat een incident zich voordoet. Die kans
wordt uitgedrukt in het plaatsgebonden risico (kans van 1 op 1 miljoen dat iemand op een bepaalde
plaats komt te overlijden). Maar daarnaast gaat het ook om de kans per jaar dat er meerdere dodelijke
slachtoffers vallen, het groepsrisico.
Voor de risico-inventarisatie in dit hoofdstuk zijn de volgende bronnen bezien, die een risico kunnen
veroorzaken over het grondgebied van de gemeente Albrandswaard:


risicovolle bedrijven voorkomend in het Risicoregister gevaarlijke stoffen (RRGS);



transportroutes met gevaarlijke stoffen (o.a. A15, spoor, Oude Maas).



transport door buisleidingen.

De inventarisatie geeft de risicobronnen (bedrijven, (spoor)wegen, rivieren, buisleidingen) weer,
samen met de risico-ontvangers. Risicobronnen zijn letterlijk in kaart gebracht, waarbij ook
toekomstige situaties zijn meegenomen, situaties die op dit moment zijn voorzien. Te denken valt aan
bouwplannen en de te verwachten groei van transportbewegingen. Ook zijn de geconstateerde
knelpunten benoemd.

2.3 Uitkomst risico-inventarisatie
De risico-inventarisatie van de DCMR (deelrapport 1) geeft inzicht in de inrichtingen en transportroutes
met gevaarlijke stoffen, die een risico veroorzaken over het grondgebied van de gemeente
Albrandswaard. De visie op externe veiligheid geeft daarmee snel inzicht en een onderbouwing voor
het aspect externe veiligheid bij nieuwe ruimtelijke plannen (verantwoording groepsrisico). Dit
deelrapport kan worden gezien als een document, zoals bedoeld in artikel 13, lid 4 van het Besluit
externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Voor het opstellen van een samenhangende externe
veiligheidsvisie is in de regio Rijnmond de handreiking ‘Leven met risico’s’ opgesteld. Volgens deze

16

handreiking begint een visie Externe Veiligheid met een inventarisatie van risicobronnen (bedrijven,
transportroutes) en risico-ontvangers (bevolking, werknemers etc.). Deelrapport 1 is het resultaat van
deze inventarisatie.
Voor de inventarisatie en analyse is gebruikgemaakt van de milieuvergunningen (Wm-vergunning)
van de betreffende inrichtingen, de provinciale Risicokaart, de circulaire Risiconormering vervoer
gevaarlijke stoffen (cRNVGS) en studies van onder meer het ministerie van Verkeer en Waterstaat
met betrekking tot de transportroutes gevaarlijke stoffen over weg en water.
Aan de hand van deze informatie zijn van de risicobronnen het plaatsgebonden risico (PR) en het
groepsrisico (GR) bepaald. Een aantal risicobronnen zijn fysiek niet gelegen binnen de
gemeentegrens, maar hebben een invloedsgebied dat wel gelegen is op het grondgebied van
Albrandswaard.

2.3.1 Plaatsgebonden risico (gemeente Albrandswaard)
Uit de risicoanalyse blijkt dat er in de huidige situatie geen knelpunten zijn met betrekking tot het
plaatsgebonden risico. Er bevinden zich geen kwetsbare objecten in de PR 10-6-contour van een
risicobron. Wel zijn er in de gemeente Albrandswaard beperkt kwetsbare objecten gelegen binnen de
10-6 PR-contour. Deze zijn wettelijk3 gezien toegestaan, omdat het om een bestaande situatie gaat.
Van een saneringssituatie is geen sprake.

In twee situaties moet de vergunning worden aangepast aan de feitelijke situatie. De te volgen
procedures zijn reeds in gang gezet. Het gaat om:
1. Aanpassen van de vergunning aan de feitelijke situatie van Ziegler. Het bedrijf mag dan een
kleinere hoeveelheid gevaarlijke stoffen opslaan, dan voorheen was toegestaan. De nieuwe
vergunde situatie komt overeen met de feitelijke situatie en heft daarmee een saneringssituatie
op;
2. Intrekken van de vergunning van DHL-forwarding. Deze onderneming verricht geen risicovolle
activiteiten meer in het kader van externe veiligheid.

2.3.2 Groepsrisico (gemeente Albrandswaard)
Van de in de inventarisatie genoemde inrichtingen is geen knelpunt gebleken met betrekking tot het
groepsrisico. Geen van de inrichtingen of dat van het transporten over de weg, water, spoor en door
buisleidingen veroorzaken in de huidige situatie een groepsrisico boven de oriëntatiewaarde. In de
toekomst zal tegen de achtergrond van bouwplannen en groei van transport telkens het groepsrisico
opnieuw beoordeeld en afgewogen moeten worden.

3

Revi, tabel 2a (bijlage)
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3. Effecten van incidenten en maatregelen
De veiligheidsregio stelde een scenario-analyse op die de effecten van risicobronnen in beeld brengt.
Bij deze analyse staat het effect centraal:

RISICO = KANS X EFFECT
3.1 Adviesrol veiligheidsregio
De veiligheidsregio gemeenten bij ruimtelijke besluiten in het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke
ordening (nWro), BEVI (artikel 12 en 13) en bij vergunningen voor bedrijven. De VRR adviseert over
de mogelijkheden om de effecten in geval van een incident te beperken. Wettelijk is geregeld dat de
VRR in de gelegenheid gesteld moet worden om te adviseren.

De veiligheidsregio adviseert over zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid en bereikbaarheid.


Zelfredzaamheid is het vermogen van burgers om zichzelf in veiligheid te brengen zonder
tussenkomst van professionele hulpverleners bij de dreiging van, of het optreden van een
gevaarlijke situatie.



Bestrijdbaarheid dient op twee aspecten te worden beoordeeld, namelijk of (en hoe) het
rampscenario te bestrijden is en of het plangebied voldoende is ingericht om bestrijding te
faciliteren. Voor een volledig beeld van de huidige beschikbare bluswatervoorzieningen en
kwaliteit van de bereikbaarheid is overleg met het district Zuid en de lokale brandweer
onontbeerlijk.



Bereikbaarheid wil zeggen dat de hulpverleningsdiensten met de benodigde voertuigen binnen de
gestelde opkomsttijd ter plaatse zijn om de effecten te bestrijden.

Om het effect van een ongeval te beperken zijn er verschillende mogelijkheden. In de eerste plaats
kunnen risicobronnen ruimtelijk gescheiden worden van kwetsbare objecten. In de tweede plaats zijn
maatregelen bij (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk. Bijvoorbeeld maatregelen aan gebouwen,
zoals toepassing van brandwerende gevels en ramen. Die maatregelen zijn vaak gericht op het
schuilen in een gebouw of juist op vluchten. Maar ook de inrichting van een gebied is van belang.
Bijvoorbeeld door te zorgen voor een goede bereikbaarheid voor hulpdiensten, opstelplaatsen voor de
benodigde voertuigen4 en voldoende bluswater. Deze maatregelen staan uitgebreider in de ‘toolbox’ in
bijlage 5 (nog niet vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRR).
Tenslotte kunnen bij de risicobron maatregelen worden getroffen, bijvoorbeeld bij actualisatie van de
milieuvergunning. Dergelijke maatregelen moeten ervoor zorgen dat bijvoorbeeld brandbare
vloeistoffen en toxische stoffen zich niet verder kunnen verspreiden.
4

Voertuigen van hulpdiensten, zoals brandweer en geneeskundige hulpverlening
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3.2 Scenario-analyse
De VRR stelt scenarioanalyses op om aan te geven welke soorten incidentenscenario’s er bij
risicobronnen kunnen optreden. Dit kan een ‘hittescenario’ zijn (zoals een plasbrand of een
gaswolkontbranding), een ‘explosief’ scenario of een ‘toxisch’ scenario. In het laatste geval komt een
giftig gas of een giftige vloeistof vrij. De termen staan uitgelegd in bijlage 3. Afhankelijk van het
scenario (het soort incident) kunnen vooraf bepaalde maatregelen worden getroffen, om de effecten
van die incident te beperken. Zie deelrapport 2.

3.3 Kwetsbaarheidszonemodel veiligheidsregio
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio stelde het Kwetsbaarheidszonemodel vast (medio
2010). Met deze systematiek kan de veiligheidsregio bepalen welke maatregelen op welke plaats de
mogelijke effecten zoveel mogelijk beperken. Bijlage 3 bevat een korte samenvatting van een aantal
maatregelen. Daarmee wordt de kwetsbaarheid van een object (zoals een school) in relatie gebracht
met de risicobron (risicovol bedrijf en transport). Dit geeft de ruimtelijke ordening de mogelijkheid om
op voorhand te bepalen welke objecten en functies aanvaardbaar zijn op een bepaalde locatie. Het
kwetsbaarheidszonemodel geeft ook aan, waar volgens de VRR in de nabijheid van risicobronnen
bepaalde (zeer) kwetsbare functies per definitie ongewenst zijn. Het model beschouwt alleen de
mogelijke gevolgen van een incident en houdt dus geen rekening met de kans dat een dergelijke
incident zich voordoet.
Het model onderscheidt vier typen effectzones. Zone A ligt direct rondom de risicobron, zone D is de
buitenste zone en B en C liggen tussen A en D. Het model koppelt een aantal mogelijke functies
(zoals scholen, sportfuncties en winkels) aan een oordeel over de wenselijkheid van die functie in die
zone en aan maatregelen die getroffen moeten worden wanneer een bepaalde functie in een
bepaalde zone wel wordt gerealiseerd. In het Kwetsbaarheidszonemodel wordt een onderscheid
gemaakt tussen zeer kwetsbare en (beperkt) kwetsbare functies. Het uitgangspunt van zeer
kwetsbare functies is dat hier personen aanwezig zijn, die verminderd zelfredzaam zijn en zichzelf dus
moeilijk of niet in veiligheid kunnen brengen in geval van een incident. Het model onderscheidt in
totaal negentien functies, zoals woningen, winkels, diverse onderwijsfuncties,
gezondheidszorgfuncties, sportfuncties en kantoren.
Voorbeeld toepassing kwetsbaarheidszonemodel VRR
Volgens het kwetsbaarheidszonemodel dat de VRR hanteert, is een verpleegtehuis in de A-zone
direct rond een risicovol object niet gewenst. In die zone dicht bij de risicobron zal iedereen bij een
calamiteit kunnen komen te overlijden (100% letaliteit). In de verder van de risicobron gelegen
zones B, C en D (B: 10% letaliteit, C: 1% lethaliteit en D: gevolgen merkbaar) is een
verpleegtehuis wel mogelijk, maar alleen bij een deugdelijke motivatie en indien er in (afhankelijk
van de situatie, zoals het soort calamiteit die kan optreden) maatregelen getroffen worden.
Een hotel van 2.000 m2 is in het kwetsbaarheidszonemodel minder kwetsbaar dan een
verpleegtehuis, omdat mensen zelfstandig kunnen vluchten indien nodig. Volgens het model zijn
hotels daarom in de A-zone rondom een risicovol object wel acceptabel, mits bepaalde
maatregelen getroffen worden. De VRR zal deze zonering in een aparte deelrapportage voor
Albrandswaard nader uitwerken. Overigens maakt het Bevi geen verschil tussen de
kwetsbaarheid van een verpleegtehuis of hotel van meer dan 2.000 m2. Beide objecten zijn
kwetsbaar.
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3.4 Beoordeling en toetsen in relatie tot ontwikkelingen
Na het vaststellen van de risicobronnen zijn de effectgebieden aan de hand van de worstcase en
meest geloofwaardige scenario’s bepaald. Vervolgens leveren deze effectcontouren zogenaamde
zones op, waarbinnen gebiedsontwikkeling getoetst zal moeten worden aan de effectgebieden.
Door de effectgebieden van de meest geloofwaardige en worstcase incidenten op aparte kaarten weer
te geven, wordt er een ruimtelijke weergave gecreëerd voor de ruimtelijke ordenaar en vormt daarmee
een handvat waarmee rekening gehouden moet worden met het al dan niet realiseren van (zeer)
kwetsbare c.q. beperkt kwetsbare voorzieningen.

3.5 Signaleringskaarten
Op basis van de kans op en het effect van een calamiteit zijn onderstaande twee signaleringskaarten
samengesteld. De signaleringskaarten hebben als doel, om letterlijk in beeld te brengen waar in
Albrandswaard in ieder geval rekening gehouden dient te worden met externe veiligheid, bij vestiging
of uitbreiding van kwetsbare functies. De vestiging of uitbreiding van activiteiten met externe
veiligheidsrisico’s (toename van risico’s door bedrijven of transport) komt aan de orde in het hoofdstuk
over ambities, hoofdstuk 5.

Signaleringskaart = kans én effect

3.5.1 Signaleringskaart harde contouren
De signaleringskaart “harde contouren” geeft de grenzen aan die vanuit externe veiligheid directe
belemmeringen kunnen opleggen aan ruimtelijke plannen. Op deze signaleringskaart staan de
volgende zones aangegeven, die voortkomen uit wettelijke bepalingen of uit advies van de VRR:
Wettelijke bepalingen:


PR 10-6 contour (plaatsgebonden risico);



Plasbrandaandachtsgebieden (bij bepaalde transportroutes)



Belemmeringenstroken bij buisleidingen (bij alle leidingen).

Door de VRR geadviseerde zone:


A-zones (100% letaliteit): bepaalde (zeer) kwetsbare functies ongewenst (zie bijlage 4).

Opgemerkt moet worden dat het bijgevoegde overzicht een momentopname is. De kaart is dynamisch
en wordt aangepast aan nieuwe situaties.
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PR 10 contour (wettelijke grondslag)
Binnen deze contouren is het bij wet verboden kwetsbare objecten te realiseren. Voor de definitie van
kwetsbare objecten conform het Bevi, wordt verwezen naar bijlage 3. De realisatie van beperkt
kwetsbare objecten is alleen mogelijk met een gewichtige motivering.
Plasbrandaandachtsgebieden (wettelijke grondslag)
Plasbrandaandachtsgebieden zijn wettelijk vastgelegd in het Besluit transportroutes externe veiligheid
(Btev) en Basisnet en komen voor bij transportroutes van gevaarlijke stoffen (weg, spoor en water).
Een plasbrand is het effect dat optreedt bij een ongeval met enkel brandbare vloeistoffen. Het gaat
vooral om warmtestraling. In verband met de effecten van een plasbrand bij een ongeval met
brandbare vloeistoffen dient bij ruimtelijke planvorming beargumenteerd te worden waarom op deze
locaties wordt gebouwd. Binnen het plasbrandaandachtsgebied is het onder bepaalde voorwaarden
mogelijk om zowel kwetsbare als beperkt kwetsbare objecten te realiseren. Het gaat daarbij om
aanvullende technische veiligheidsmaatregelen op bestaande voorschriften die voortvloeien uit de
Woningwet, het Bouwbesluit en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit).
Belemmeringenstrook buisleidingen (wettelijke grondslag)
Op grond van het Besluit externe veiligheid buisleidingen dient aan weerszijden van elke buisleiding
een belemmeringenstrook aangehouden te worden. De belemmeringenstrook zorgt ervoor dat een
veilig transport door de leiding gegarandeerd kan worden, omdat bij werkzaamheden binnen de strook
de verplichting geldt om een omgevingsvergunning aan te vragen (doorgaans in overleg met de
leidingbeheerder). Op die manier wordt getracht te voorkomen dat bijvoorbeeld bij
graafwerkzaamheden de leiding wordt geraakt. De breedte van de belemmeringenstrook is afhankelijk
van de werkdruk van de leiding. Bij aardgasleidingen van 16 bar tot en met 40 bar wordt 4 meter
aangehouden. Bij leidingen met een grotere werkdruk geldt een belemmeringenstrook van 5 meter.

De belemmeringenstroken zijn over het algemeen kleiner dan de 100% letaliteitcontouren, zodat deze
wegvallen op het kaartje.
A-zones, 100% letaliteit (advies VRR)
Tenslotte komen op de signaleringskaart de 100% letaliteitsgrenzen voor. Deze grenzen geven aan,
waar nieuwe zeer kwetsbare functies (gebouwen met verminderd zelfredzame personen) in principe
ongewenst zijn.
De gemeente Albrandswaard onderschrijft in grote lijnen de in het kwetsbaarheidszonemodel
gehanteerde uitgangspunten, maar wijkt op een aantal wezenlijke punten af van dit model. Het gaat
om de definitie van zeer kwetsbare functies. De gemeente hanteert het uitgangspunt dat het gaat om
objecten met personen die niet zelfredzaam zijn. Per object dient afgewogen te worden of daar sprake
van is. Een woning behoort hier in principe niet toe. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op ingegaan.

3.5.2 Signaleringskaart invloedsgebieden
De ‘signaleringskaart “invloedsgebieden” is bedoeld om in een vroeg stadium te kunnen bepalen of
externe veiligheid aan de orde is. Op de kaart zijn de invloedsgebieden van alle risicobronnen in en
rondom de gemeente Albrandswaard in kaart gebracht.

Indien een ruimtelijk plan (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk maakt binnen het invloedsgebied van
tenminste één risicobron, dan dient externe veiligheid nader te worden beschouwd. Een
verantwoording is dan noodzakelijk. Het bevoegd gezag dient een afweging te maken of de
veiligheidssituatie na realisatie van het initiatief acceptabel is. Voor de uitwerking van de
verantwoording wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van deze visie. Ligt een ruimtelijk plan buiten de op
de signaleringskaart aangegeven invloedsgebieden, dan is er geen nader onderzoek naar externe
veiligheid noodzakelijk. Vanuit externe veiligheid gelden dan geen belemmeringen voor het initiatief.

Opgemerkt moet worden dat het bijgevoegde overzicht een momentopname is. De kaart is dynamisch
en wordt aangepast aan nieuwe situaties.
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3.5.3 Gedetailleerde signaleringskaart
De gedetailleerde signaleringskaart geeft alle in 3.5.1 en 3.5.2 genoemde risicocontouren weer, met
daarbij de 10% letaliteitsgrens (B-zone), die de VRR hanteert. Met deze kaart kan op detail niveau
worden bepaald of externe veiligheid een rol van betekenis speelt. In de digitale kaart zijn eveneens
kaartlagen uit te zetten of transparant te maken. De kaart is bedoeld voor praktisch gebruik in de
beleidsvoorbereiding en planvorming.

4. Verantwoording groepsrisico
Het groepsrisico kan zowel voor ruimtelijke ontwikkelingen als voor vestiging of uitbreiding van Bevibedrijven of realisatie van andere risicobronnen relevant zijn. Het is te vergaand om in deze visie een
algehele verantwoording te maken voor toekomstige plannen. Het is beter om maatwerk te kunnen
leveren ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen. Daarom zal per ruimtelijk plan deze afweging worden
gemaakt omdat op een gedetailleerd niveau de veiligheidssituatie beter beschouwd kan worden. In
het algemeen kan gesteld worden dat in de gemeente Albrandswaard sprake is van een acceptabele
externe veiligheidssituatie. De reden hiervan is:


Er bevinden zich geen kwetsbare objecten binnen een PR 10-6 contour;



De oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt nergens overschreden: een indicator van een
relatief veilige omgeving. De maximale overschrijdingsfactor bedraagt bij vaststelling van deze
visie:


Voor inrichtingen

: 0,77 x de oriëntatiewaarde;



Voor transportroutes

: 0,05 x de oriëntatiewaarde;



Voor buisleidingen

: 0,98 x de oriëntatiewaarde.

Voor de meerderheid van de risicobronnen geldt een overschrijdingsfactor die lager ligt dan 0,1 x
de oriëntatiewaarde. Dit is een indicator van een relatief veilige omgeving;


De VRR heeft aangegeven dat het gebied over het algemeen goed bereikbaar is voor
hulpdiensten, met daarbij de volgende aandachtspunten:


De buisleidingen. Het terrein kan door hulpverleningsvoertuigen en voertuigen voor de directe
incidentbestrijding niet volledig bereikt kan worden. Enerzijds door de ligging in het
buitengebied, ingesloten ligging tussen bebouwing, infrastructuur en waterlopen binnen de
gemeente en anderzijds doordat voertuigen niet over de leidingen in de buisleidingenstraat
kunnen en mogen rijden vanwege de kans op het ontstaan van een leidingbreuken of
beschadigingen.



De rijksweg A15, Groene Kruisweg en Havenspoorlijn. Vanwege de dagelijks verkeersdrukte
in het gebied kan er vertraging optreden in de aanrijtijden door de hulpverleningsdiensten m.n.
ambulance en brandweer. Indien er sprake is van een zogenaamd verkeerssinfarct als gevolg
van ongelukken op de ring van Rotterdam en/of op de aansluitende rijkswegen kan sprake zijn
van een acute situatie indien op dat moment een grootschalig incident plaatsvindt.



De bluswatervoorziening bij de sportvelden in Poortugaal is een knelpunt. Ten tijde van het
opstellen van deze beleidsvisie was onderzoek gaande, met name over de financiering van de
noodzakelijke aanpassing.

In dit hoofdstuk komt aan de orde hoe de gemeente Albrandswaard het groepsrisico in ruimtelijke
plannen zal verantwoorden. Er bestaat een onderscheid tussen een beperkte verantwoording en een
uitgebreide verantwoording. De mate van verantwoording is afhankelijk van de waarde van het
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groepsrisico, de toename van het groepsrisico, de ruimtelijke situatie en de risicobron. Een beperkte
verantwoording bestaat uit:


een overzicht van de populatie in het invloedsgebied;



de waarde van het groepsrisico en toename als gevolg van het initiatief;



de voorgenomen (bouwkundige) maatregelen ter beperking van het groepsrisico;



een beschrijving van de bestrijdbaarheid (in overleg met VRR);



een beschrijving van de zelfredzaamheid van de toekomstige gebruikers van het gebouw.

Een uitgebreide verantwoording gaat daarnaast nog extra in op:


eventuele maatregelen die door de exploitant worden genomen ter beperking van het
groepsrisico;



alternatieve mogelijkheden van de ruimtelijke ontwikkeling en de voor- en nadelen ervan;



andere mogelijkheden ter beperking van het groepsrisico.

De VRR adviseert over maatregelen, bestrijdbaarheid (bereikbaarheid van hulpdiensten,
blusvoorzieningen) vanuit de optiek van effecten van een incident. De gemeente verantwoordt het
groepsrisico en legt dit vast in het bestuurlijk besluit, behorend bij het ruimtelijk plan.

Wettelijk geldt dat de veiligheidssituatie in ruimtelijke plannen binnen het invloedsgebied van een
risicobron (Bevi-bedrijf, transportroute of buisleiding) het groepsrisico verantwoord dient te worden.
De gemeente Albrandswaard vult de verantwoordingsplicht op de volgende wijze per risicobron in:
Inrichtingen
Wanneer verantwoorden?
Indien een ruimtelijk plan (deels) binnen het invloedsgebied van een risicovolle inrichting wordt
opgesteld, is een verantwoording benodigd. Er gelden een aantal uitzonderingen. Een verantwoording
is niet noodzakelijk als:


Het gaat om inrichtingen die niet onder het Bevi vallen. Hierbij kan getoetst worden aan het
vigerend kader (o.a. Activiteitenbesluit, Vuurwerkbesluit) en is geen verantwoording noodzakelijk;



Een enkel kwetsbaar object komt te liggen binnen de invloedssfeer van een risicobron in een
nagenoeg onbebouwde omgeving (bijvoorbeeld de bouw van één woning in het buitengebied),
waardoor formeel gezien geen sprake is van een groepsrisico (minder dan 10 slachtoffers). Een
korte motivering volstaat.

Uitgebreid of beperkt?
Een uitgebreide verantwoording is nodig als:


Sprake is van een overschrijding van de oriëntatiewaarde of;
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Het plan een wezenlijke toename van het groepsrisico (meer dan 10%) realiseert én er sprake is
van een waarde van het groepsrisico die in de oorspronkelijke situatie hoger ligt dan 0,1 x de
oriëntatiewaarde.

In de overige gevallen is sprake van een beperkte verantwoording.
Transportroutes (weg, rail en water)

Wanneer verantwoorden?
Aangesloten wordt bij de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Een verantwoording
is benodigd indien er sprake is van een overschrijding van de oriëntatiewaarde of sprake is van een
toename van het groepsrisico.
Met ingang van het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) zal een zone van 200 meter
aangehouden worden (GR-aandachtsgebied). Voor plannen binnen deze zone is een verantwoording
benodigd. Voor plannen buiten deze zone is geen verantwoording noodzakelijk. De beleidsvisie volgt
hier dus het Rijksbeleid.
Uitgebreid of beperkt?
Een uitgebreide verantwoording is nodig als:


Sprake is van een overschrijding van de oriëntatiewaarde of;



Het plan een wezenlijke toename van het groepsrisico (meer dan 10%) realiseert én er sprake is
van een waarde van het groepsrisico die in de oorspronkelijke situatie hoger ligt dan 0,1 x de
oriëntatiewaarde.

In de overige gevallen is sprake van een beperkte verantwoording. Met de inwerkingtreding van het
Btev zal onder bepaalde omstandigheden geen verantwoordingsplicht gelden. Hiervoor wordt
verwezen naar het nieuwe Btev.
Buisleidingen
Wanneer verantwoorden?
Aangesloten wordt bij het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Een verantwoording is
benodigd indien er sprake is van een plan binnen het invloedsgebied van een leiding.
Er geldt een aantal uitzonderingen. Een verantwoording is niet noodzakelijk als:


Een enkel kwetsbaar object komt te liggen binnen de invloedssfeer van een buisleiding in een
nagenoeg onbebouwde omgeving (bijvoorbeeld de bouw van één woning in het buitengebied),
waardoor formeel gezien geen sprake is van een groepsrisico (minder dan 10 slachtoffers).
Een korte motivering volstaat.

Uitgebreid of beperkt?
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De noodzaak voor een uitgebreide verantwoording is opgenomen in het Bevb. Een uitgebreide
motivering is noodzakelijk als:


Sprake is van een plan binnen de 100% letaliteitszone (zone A) én;



De toename aan het groepsrisico meer dan 10% is, voor zover de oriëntatiewaarde niet wordt
overschreden én;



De waarde van het groepsrisico hoger is dan 0,1 x de oriëntatiewaarde. Deze waarde kan op
Rijksniveau worden gewijzigd in de Regeling externe veiligheid buisleidingen.

Indien één van de genoemde voorwaarden niet van toepassing is, is sprake van een beperkte
verantwoording.
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5. Ambities Albrandswaard
De Rijkswetgeving stelt strikte eisen aan het plaatsgebonden risico. Echter, voor het groepsrisico geldt
voor gemeenten een beleidsvrijheid. Wel hebben gemeenten een verantwoordingsplicht. Er is sprake
van een landelijk bepaalde oriëntatiewaarde. Beneden de oriëntatiewaarde is in het algemeen sprake
van een laag groepsrisico. Desalniettemin kunnen er situaties optreden waarin de gemeente een
overschrijding van de oriëntatiewaarde uitstekend kan verantwoorden en kunnen er situaties zijn dat
de gemeente een bepaalde waarde onder de oriëntatiewaarde niet meer acceptabel vindt. In het geval
van ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van risicovolle inrichtingen of routes en bij aanvragen
voor vestiging of uitbreiding van inrichtingen, dient de gemeente dus een eigen afweging en
onderbouwing te geven van de aanvaardbare omvang van het groepsrisico. De signaleringskaarten
(zie hoofdstuk 3) zijn richtinggevend voor de borging in de (werk)processen.

5.1 Randvoorwaarden
De gemeente Albrandswaard stelt ten aanzien de beleidsvisie Externe Veiligheid de volgende
randvoorwaarden, die allen voortkomen uit wetgeving:
1. Voldoen aan wettelijke bepaling: geen ontwikkeling van kwetsbare objecten binnen de 10-6 PRcontour en geen nieuwe risicobronnen toestaan waardoor saneringssituaties ontstaan;
2. In principe geen nieuwe beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour. Indien de
gemeente toch een beperkt kwetsbaar object wil realiseren, zal een gewichtige motivering moeten
worden opgesteld.
3. Altijd een verantwoording van het groepsrisico binnen de door de wet verplichte zone, het
invloedsgebied (1% letaliteitszone), met uitzondering van de volgende risicobronnen:


LPG-inrichtingen: verantwoording binnen 150 meter vanaf het vulpunt;



Transportroutes na inwerkingtreding van het Besluit transportroutes externe veiligheid:
200 meter vanaf het midden van de (gehele) transportroute.

5.2 Ambitie bij plannen met kwetsbare functies
Met de risico-inventarisatie van de DCMR heeft de gemeente Albrandswaard de risico’s in beeld. De
risico-inventarisatie geeft geen aanleiding situaties aan te passen. Echter, in nieuwe risicovolle
situaties bereidt de gemeente zich zo goed mogelijk voor en probeert de gemeente de risico’s zo veel
mogelijk te beperken. Deze beleidsvisie geeft ambities weer en geeft hiervoor handvatten.
Realisatie van een plan met (beperkt) kwetsbare of zeer kwetsbare functies
Bij een nieuw ruimtelijk plan zijn de uitgangspunten die de gemeente, in aanvulling op de wettelijke
verplichtingen en naar aanleiding van de scenario-analyse, hanteert:
1. In principe geen nieuwe zeer kwetsbare functies voor verminderd zelfredzame personen binnen
de 100% letaliteitszone. Er gelden enkele uitzonderingen:
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Daar waar sprake is van gewichtige redenen omdat andere motieven dan externe veiligheid
een belangrijke rol spelen en mits het volgens het bevoegd gezag om een voldoende
acceptabele veiligheidssituatie gaat, is het mogelijk om zeer kwetsbare functies toe te staan
binnen de 100% letaliteitsgrens. Hier dient wel een uitgebreide motivering te worden
opgesteld waarom wordt afgeweken van het advies van de brandweer en de bebouwing dient
bovendien aan harde kwaliteitseisen te worden voldaan. De veiligheidsregio zal actief
betrokken worden.



daar waar de 100% letaliteitsgrenzen van worst-case hittescenario’s excessieve vormen
aannemen (meer dan 200 meter), dient met het oog op de ruimtelijke mogelijkheden
pragmatisch omgegaan te worden met de 100% letaliteit. In theorie kan een hittescenario
optreden van honderden meters aan weerszijden van een risicobron. In praktijk zal een
fakkelbrand of flashfire worden afgewend door tussengelegen bebouwing. Daarom wordt een
100% letaliteitsgrens (A-zone) van 200 meter aangehouden, daar waar voldoende
afschermende bebouwing tussen de planlocatie en de risicobron is gelegen. De afstand van
200 meter is aangehouden om met zekerheid voldoende afstand in acht te nemen voor het
BLEVE-scenario. Dit is een hittescenario waarbij tussenliggende bebouwing juist geen rol van
betekenis speelt binnen de 100% letaliteitszone. De aangepaste 100% letaliteitsgrenzen van
200 meter zijn niet weergegeven op de (signalerings)kaarten, maar kunnen gemotiveerd
worden gehanteerd. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat deze afwijking alleen
mogelijk is indien het gaat om hittescenario’s. Bij toxische scenario’s zal tussengelegen
bebouwing geen afschermende werking hebben. De afwijking zal gemotiveerd moeten worden
en tevens moet voldaan worden aan harde kwaliteitseisen. In dit geval is het mogelijk om
nieuwe zeer kwetsbare functies toe te staan binnen de 100% letaliteitsgrens. Hier dient wel
een motivering te worden opgesteld waarom wordt afgeweken van het advies van de
brandweer en de bebouwing dient bovendien aan harde kwaliteitseisen te worden voldaan. De
veiligheidsregio zal actief betrokken worden.

2. Het zo goed als mogelijk voldoen aan harde kwaliteitseisen bij de vestiging van kwetsbare functies
binnen de 100% letaliteitszone (zone A op de gedetailleerde signaleringskaart). Deze maatregelen
worden beschreven in de toelichting van het ruimtelijk plan en kunnen worden neergelegd in een
ontwikkelovereenkomst voor juridische borging.
3. Het zo goed als mogelijk voldoen aan harde kwaliteitseisen bij de vestiging van nieuwe zeer
kwetsbare functies binnen de 10% letaliteitszone (zone B op de gedetailleerde signaleringskaart).
Deze maatregelen worden beschreven in de toelichting van het ruimtelijk plan en kunnen worden
neergelegd in een ontwikkelovereenkomst voor juridische borging.
4. Het indien mogelijk voldoen aan gewenste maatregelen binnen het invloedsgebied (1%
letaliteitsgebied of zone C). Hierbij wordt rekening gehouden met vluchtroutes en wordt een
centraal afsluitbare ventilatiesysteem aanbevolen aan de ontwikkelaar indien sprake is van een
toxisch scenario. De maatregelen worden beschreven in de toelichting van het ruimtelijk plan.
Buiten het invloedsgebied (zone D) behoeft geen verantwoording te worden opgesteld en worden ook
geen nadere eisen gesteld aan de geprojecteerde bebouwing of het ruimtelijk plan. De in de
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scenarioanalyse Externe veiligheid beschreven zone D heeft dan ook geen directe doorwerking in
ruimtelijke plannen binnen de gemeente.

5.3 Ambities bij plannen met nieuwe risicobronnen
Bij de locatiekeuze van nieuwe inrichtingen geldt, naast de wettelijke verplichtingen, de volgende
voorwaarden:


De 100% letaliteitszone van nieuwe inrichtingen mag niet reiken tot zeer kwetsbare functies;



De plaatsgebonden risicocontour niet buiten de perceelsgrenzen mag liggen;



De waarde van het groepsrisico voor de nieuwe situatie niet hoger mag zijn dan 0,5 x de
oriëntatiewaarde;



In woongebieden geen nieuwe risicobronnen.
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6. Borging Externe Veiligheid binnen planproces
De gemeente legt met de voorliggende beleidsvisie Externe Veiligheid vast hoe zij om gaat met
risicobronnen en kwetsbare functies op haar grondgebied. Hierbij wordt ook rekening gehouden met
de te verwachte ruimtelijke ontwikkelingen. Om ervoor te zorgen dat dit beleid ook werkelijkheid wordt,
zal de gemeente ervoor zorgen dat het wordt geborgd in ruimtelijke planvorming. Hetzelfde geldt voor
de koppeling van externe veiligheid met advisering door de brandweer. In een vroeg stadium dient
inzichtelijk te zijn welke eisen vanuit externe veiligheid worden gesteld ten aanzien van de aanwezige
risico’s. Externe veiligheid speelt immers een grote rol bij het opstellen van ruimtelijke besluiten. Zelfs
wanneer er geen risicobronnen in een plangebied aanwezig zijn, kan externe veiligheid een rol spelen,
omdat het plan ontwikkeld wordt binnen het invloedsgebied van een risicobron op afstand.

6.1 Borging
De vraag die centraal staat is: Op welke manier uitgangspunten en ambities op het gebied van
externe veiligheid een plaats krijgen in de planvorming op RO-gebied?
In dit hoofdstuk wordt in grote lijnen uiteengezet op welke wijze de borging kan plaatsvinden.
Vaststaat dat verschillende gemeentelijke taakvelden, zoals milieu, ruimtelijke ordening, brandweer,
verkeer, communicatie, civiel techniek en veiligheid met elkaar samenwerken. Acties hebben veelal
betrekking op: beleid, vergunning en handhaving. Milieu, ruimtelijke ordening en brandweer leveren
belangrijke producten in de eerste drie schakels van de veiligheidsketen (pro-actie, preventie en
preparatie).
Binnen de gemeente Albrandswaard ligt de algehele coördinatie (procesbewaking en inhoudelijke
sturing voor zover het brandweerzaken betreft) bij de beleidsmedewerker Openbare Orde & Veiligheid
van het Team OOV, afdeling Bestuur. De verantwoordelijkheid voor het inpassen van het beleid
Externe Veiligheid in ruimtelijke processen, procedures en beleidsdocumenten ligt bij het Team
Ontwikkeling, afdeling Bestuur. In de voorbereiding en advisering richting het bestuur hebben de
werkgroep Fysieke Veiligheid (ambtelijk) en de Staf Veiligheid (bestuur en management) een
belangrijke rol.

6.2 Taakuitvoering en werkprocessen
De taakuitvoering van veiligheidstaken in het kader van externe veiligheid is afhankelijk van wettelijke
bepalingen en gemeentelijke ambities.

De gemeente Albrandswaard verankert externe veiligheid op de verbeeldingen in de
bestemmingsplannen door de veiligheidszones (PR- contouren en invloedsgebieden). Ook de wettelijk
verplichte risicokaart is een instrument om een duidelijk beeld te geven van de plandelen, die op
gespannen voet staan met de EV-normen. Hierdoor worden twee dingen bereikt:
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1. Voor de gebieden die voldoen aan de normen, hoeven geen extra studies in het kader van EV te
worden gedaan.
2. Voor de gebieden die niet voldoen aan de normen, zijn nog veel mogelijkheden om ze zodanig
aan te passen, dat ze alsnog kunnen voldoen aan de normen.
De start van een ruimtelijk plan vindt altijd plaats na het formeel vaststellen van een anterieure
overeenkomst ten aanzien van de te nemen maatregelen om een bepaalde ontwikkeling te realiseren.

In de reguliere werkoverleggen komen aspecten van externe veiligheid aan de orde. Daarnaast zijn
de werkgroep Fysieke Veiligheid en de Staf Veilig in het besluitvormingsproces voor externe
veiligheidsvraagstukken goede adviesorganen gebleken. Het is aan te bevelen deze werkwijze te
handhaven.

6.3 Uitvoeringsprogramma
De wijze waarop externe veiligheid wordt geborgd wordt opgenomen in een nog op te stellen
uitvoeringsprogramma met acties, tijdsinvestering en kosten. Het uitvoeringsprogramma beslaat de
thema’s:
1. Signaleren en inventariseren van risico’s;
2. Oplossen van knelpunten en scheppen van randvoorwaarden;
3. Inbedden van externe veiligheid in gemeentelijke producten;
4. Borgen van veranderingen en wijzigingen;
5. Toezicht en handhaving.
Het uitvoeringsprogramma wordt geïntegreerd in het Uitvoeringsprogramma dat wordt opgesteld ten
behoeve van de Duurzaamheidsvisie Albrandswaard 2012-2017.
In het uitvoeringsprogramma zijn incidentele en structurele taken opgenomen.


Incidenteel: implementeren nieuw beleid, inhalen achterstanden bestaand beleid;



Structureel: permanent deel uitmakend van de taken, frequent aan de orde.

Uitgangspunt voor het opstellen van de beleidsvisie is om de implementatie zo concreet mogelijk te
maken. In het nog op te stellen uitvoeringsprogramma komt dit tot uitdrukking.
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Bijlagen
Bijlage 1: Rijks- en provinciaal beleid
Hieronder is kort en in hoofdlijnen het rijks- en provinciaal beleid ten aanzien van externe veiligheid
samengevat.
Rijksbeleid
Voor externe veiligheid gelden een groot aantal wetten en regels. De Wet milieubeheer (Wm) is de
belangrijkste milieuwet. Op grond van deze wet verstrekt de bevoegde overheid een milieuvergunning
aan bedrijven. Belangrijk voor bedrijven zijn ondermeer het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het
Activiteitenbesluit, het Besluit LPG tankstations milieubeheer, het Besluit risico's zware ongevallen
1999 en het Vuurwerkbesluit.
Met betrekking tot vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de Nota Risiconormering vervoer gevaarlijke
stoffen en de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (Rnvgs). Voor ondergrondse
buisleidingen onder hoge druk geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).
Met betrekking tot de luchtvaart geldt de wet Wet luchtvaart.
Bevi
Op grond van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen milieubeheer 2004 (Bevi) is het bevoegd
gezag verplicht om bij besluiten in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en in het kader
van de Wet milieubeheer rekening te houden met externe veiligheid. Binnen een bestaande
plaatsgebonden risico-contour van 10-6 (kans van 1 op een miljoen) van een bedrijf mogen geen
kwetsbare bestemmingen mogelijk worden gemaakt. Anders om geldt ook dat er geen vergunning
mag worden verleend aan een bedrijf als hierdoor bestaande kwetsbare bestemmingen binnen een
plaatsgebonden risicocontour van een bedrijf komt te liggen. Voor het groepsrisico geldt er een
verantwoording als er een toename is van het aantal personen wordt mogelijk gemaakt binnen het
invloedsgebied van een bedrijf.
Revi
Op grond van het BEVI zijn in de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (REVI) voor een aantal
bedrijfscategorieën (LPG-tankstations, ammoniakkoelinstallaties, opslagplaatsen) vaste
veiligheidsafstanden opgenomen en berekeningen van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
cRNVGS
Na analogie voor inrichtingen is voor transport de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke
Stoffen (cRNVGS) opgesteld. In de circulaire wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het Bevi; dit geldt
met name ook voor de wijze waarop met een toename van het groepsrisico wordt omgegaan bij
vervoers-, omgevings- en RO besluiten.
Bevb
In het Besluit externe veiligheid Buisleidingen 2011 (Bevb) staan plaatsgebonden risicocontouren en
groepsrisicoverantwoording gedefinieerd voor buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden
getransporteerd onder hoge druk > 40 bar. Het Bevb gaat over aardgasleidingen, vloeibare
brandstofleidingen en overige leidingen.
Op grond van het Bevi en de cRNVGS zijn gemeenten verplicht om een expliciete en transparante
afweging ("groepsrisicoverantwoording") te maken of bepaalde risico’s maatschappelijk aanvaardbaar
zijn of niet. Het aspect externe veiligheid brengt zodoende met zich mee dat afstemming tussen de
drie taakvelden ruimtelijke ordening, milieu en rampenbestrijding van groot belang is.
Wet veiligheidsregio
Naast deze wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid is ook de Wet veiligheidsregio
van toepassing. Hierin wordt gesteld dat het college van burgemeester en wethouders onder andere
belast is met de organisatie van de brandweerzorg en rampenbestrijding en crisisbeheersing. Tot de
brandweerzorg behoort het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van
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brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband
houdt en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan
brand. Zo beschikt het gemeentebestuur bij de voorbereiding van een besluit over de noodzakelijke
kennis en relevante feiten met betrekking tot de risico’s en de benodigde hulpverleningsbehoefte in
het geval van calamiteiten, waarmee zij een zorgvuldige belangenafweging kan maken als bedoeld in
afdeling 3.2 van de Algemene wet bestuursrecht.
Toekomstige wetgeving.
Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) In het Btev wordt de risiconormering van de nu
inmiddels vastgestelde Circulaire overgenomen en hierop voortgeborduurd. In het Btev wordt ook de
wettelijke grondslag opgenomen voor het in te voeren Landelijke Basisnet. Het Landelijk Basisnet
beoogt een netwerk te zijn van hoofdinfrastructuur van spoor-, wegen vaarwegverbindingen
waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt toegestaan. Aan die transportassen worden
gebruiksruimten en veiligheidszones gekoppeld. Volgens het concept Btev zijn provincies bevoegd
om ook voor provinciale wegen veiligheidszones vast te stellen.
Verder is voor de visie externe veiligheid rekening gehouden met het toekomstige Basisnet weg,
spoor en water. Hierbij is het voornamelijk van belang hoe om te gaan met
plasbrandaandachtsgebieden en gebieden waar dit niet aanwezig is, maar nog wel vervoer van
brandbare vloeistoffen plaats vindt.
De belangrijkste algemene beleidsnota waarin het beleid voor externe veiligheid is beschreven, is het
Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4, 2001). De belangrijkste nota's waarin het beleid concreter is
beschreven zijn Omgaan met risico's (1989), het Kabinetsstandpunt Vuurwerkramp (2001) en Nuchter
omgaan met risico's, beslissen met gevoel voor onzekerheden (2004).
Provinciaal beleid
Op provinciaal niveau geldt het Beleidsplan externe veiligheid (2010). Doel is een veiliger in plaats van
niet onveiliger (zoals voorheen het geval was) fysieke leefomgeving in Zuid-Holland. Deze ambitie kan
worden gerealiseerd door, nog sterker dan nu, een omslag te maken naar ontwikkelingsplanologie,
waarin externe veiligheid vanaf het begin van het planproces wordt meegenomen. Risicovolle
bedrijven dienen bij verplaatsing en vestiging zoveel mogelijk gevestigd te worden op daartoe
bestemde terreinen. Deze terreinen liggen aan het provinciedekkend basisnet externe veiligheid.
Hierdoor worden de risico’s die samenhangen met de verwerking en het transport van gevaarlijke
stoffen in de provincie verminderd.
Het beleid van de provincie Zuid-Holland beoogt daarnaast dat overschrijding van de oriënterende
waarde van het groepsrisico wordt voorkomen.
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Bijlage 2: Samenstelling Werkgroep Fysieke Veiligheid
Gemeente
Projectleider

dhr. H. Engels

Ruimtelijke Ordening

dhr. M. van der Wielen (KuiperCompagnons)
mevr. C. de Klerk
dhr. H. van der Linden

Milieu

dhr. R. Belder

Economie

dhr. H. van der Linden

Communicatie

mevr. W. de Bruin

Verkeer & Vervoer

dhr. A. Kolijn

Beheer Openbare Ruimte

dhr. D. Buijink

Milieudienst Rijnmond, DCMR

mevr. L. Luijendijk

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

dhr. P. van Veen
dhr. R. Piek

Politie (wijkteamchef)

mevr. R. van der Heiden

V&R Consult Procesondersteuning

dhr. M. van der Est (deels), dhr. P. de Regt (deels)
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Bijlage 3: Begrippen en afkortingen
1 % Letaliteitsafstand
Afstand waarbij 1 % van de onbeschermd aanwezige personen komt te overlijden bij het optreden van
een scenario.
Bebouwingsafstand
De afstand waarbinnen geen bebouwing mag plaatsvinden.
-6
De bebouwingsafstand is vergelijkbaar met een PR 10 contour.
Beperkt kwetsbaar objecten (volgens het Bevi):
a. 1°. verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen per
hectare, en 2°. dienst- en bedrijfswoningen van derden;
b. kantoorgebouwen, voorzover zij niet onder kwetsbare objecten, vallen;
c. hotels en restaurants, voorzover zij niet onder kwetsbare objecten, vallen;
d. winkels, voorzover zij niet onder kwetsbare objecten vallen;
e. sporthallen, zwembaden en speeltuinen;
f. sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij niet
onder kwetsbare objecten, vallen;
g. bedrijfsgebouwen, voorzover zij niet onder kwetsbare objecten vallen;
h. objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde
van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen
dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval,
voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn, en
i. i. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of
een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van de
gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de
gevolgen van dat ongeval;
BLEVE (warm)
Een tankwagen wordt aangestraald waardoor de tank wordt verwarmd. Vervolgens bezwijkt de
tankwandconstructie en ontstaat een warme BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour
Explosion). Door de aanwezigheid van vuur/ brand/ hitte zal de brandbare vloeistof ontsteken en
een grote vuurbal met grote hittestraling tot gevolg hebben, met uitstraling naar de omgeving.
Personen binnen de stralingscontouren worden hier circa 12 seconden aan blootgesteld.
BLEVE (koud)
Een koude BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) ontstaat door mechanische
impact op een drukvat (gevuld met tot vloeistof verdicht gas). De drukgolf volgt gelijk op het
incident. Een koude BLEVE kan gevolgd worden door een gaswolk ontbranding indien het een
brandbaar gas betreft. Het scenario vindt aansluitend plaats.
Effect
De effecten ten gevolge van:
• explosie: het ontstaan van een drukgolf en/of warmtestraling;
• brand;
• toxisch: gevaar van vergiftiging door giftige gassen of dampen.
Effectafstand
De effectafstand heeft betrekking op het gevolg van een explosie, brand of het vrijkomen van toxische
stoffen en is gedefinieerd als de afstand vanaf de grens van de inrichting vanaf de transportroute of
buisleiding tot waar:
fN-curve
Het groepsrisico wordt weergegeven als een curve in een grafiek met twee logaritmisch geschaalde
assen, de zogenaamde fN-curve. Op de y-as wordt de cumulatieve frequentie f (per jaar) uitgezet
en op de x-as het aantal te verwachten slachtoffers N. De curve geeft het verband tussen
de omvang van de getroffen roep (N) en de kans (f) dat in één keer een groep van ten minste die
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omvang komt te overlijden.
Gaswolkontbranding
Een gaswolkontbranding wordt veroorzaakt door vertraagde ontsteking van ontsnapte brandbare
gassen of verdampte brandbare vloeistoffenna mechanische impact of het falen van
veiligheidsvoorzieningen.
Gaswolkexplosie
Een gaswolkexplosie volgt op het moment dat zich een explosief mengsel heeft gevormd van een
brandbaar gas dat ontstoken wordt. Deze wordt veroorzaakt door het ontsteken van een explosief
mengsel van gas na het ontsnappen van een gas na een incident (mechanische impact) bij opsluiting,
het falen veiligheidsvoorzieningen of door overdruk. Een gaswolk explosie kan na enkele minuten na
het incident plaatsvinden.
Gemeentelijk structuurplan
Gemeentelijk plan waarin een samenhangende visie is opgenomen over de gewenste planologische
ontwikkeling van een breder gebied in relatie tot voorkoming of bestrijding van een ramp of zwaar
ongeval (art. 13, lid 4 Bevi); voor de inhoud van een structuurplan zie art. 13, lid 1 en 4 van het Bevi.
Gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan het gebruik, het transport of de opslag risico’s met zich
meebrengen. Het kan gaan om explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit. De gevaren zijn
vaak de keerzijde van nuttige eigenschappen van die stoffen. Het zijn vaak brandstoffen of
grondstoffen voor nuttige producten zoals medicijnen, kunststoffen en kunstmest of
hulpstoffen die voor allerlei doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor koelen, reinigen of
conserveren.
Grenswaarde
“Harde norm” voor het niveau van het plaatsgebonden. Grenswaarden zijn genoemd in paragraaf 4
van het Bevi.
GroepsRisico (GR)
De kans per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun
aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting
waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is (Bevi art 1, lid 1,
onder k).
Voorbeeld groepsrisico
Het groepsrisico kan niet op een kaart worden weergegeven, maar wel in een grafiek. Het
groepsrisico wordt weergegeven in een curve waarin het aantal personen op de x-as is afgezet
tegen de kans per jaar op (tegelijk) overlijden op de y-as.

Daarbij is de diagonale lijn de oriënterende waarde, het groen gebied 0,1 maal de oriënterende
waarde en geeft de groene stippellijn het groepsrisico voor een bepaalde risicovolle activiteit weer.
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Invloedsgebied
Gebied waarbinnen het groepsrisico moet worden bepaald en vervolgens verantwoord dient te worden
door het bevoegd gezag.
Inrichting
Inrichting volgens de Wet milieubeheer.
Kwetsbaar object (volgens het Bevi):
a. woningen, niet zijnde verspreid liggende woningen of dienst- en bedrijfswoningen van
derden;
b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag,
van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:
1º. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
2º. scholen, of
3º. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;
c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van
de dag aanwezig zijn, zoals:
1º. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per
object, of
2º. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto
vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak
van meer dan 2000 m2 per winkel, voorzover in die complexen of in die winkels een
supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd, en
d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50
personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen;
Oriënterende waarde
Waarde van het Groepsrisico voorgesteld door een lijn door de volgende punten:
Voor inrichtingen:
GR: 10-5 aantal slachtoffers 10
GR: 10-7 aantal slachtoffers 100
GR: 10-9 aantal slachtoffers 1000
Voor transport:
GR: 10-4 aantal slachtoffers 10
GR: 10-6 aantal slachtoffers 100
GR: 10-8 aantal slachtoffers 1000
Plaatsgebonden Risico (PR)
Risico op een plaats buiten een inrichting uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die
onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een
ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of
bestrijdingsmiddel betrokken is (Bevi art 1, lid 1, onder p).
Plasbrand
Een plasbrand wordt veroorzaakt door de het ontbranden van gelekte brandbare vloeistof. De
plasbrand kan direct na het incident ontstaan of in een later stadium. De aanwezigheid van
ontstekingsbronnen speelt hierbij een belangrijke rol. Oorzaak is een mechanische impact of het
falen van veiligheidsvoorzieningen. Hitte, roetwolken en vuurverschijnselen zijn kenmerkend voor
een plasbrand.
Richtwaarde
“Zachte norm” voor het niveau van het plaatsgebonden risico; er kan gemotiveerd worden afgeweken
van deze waarde. Richtwaarden zijn genoemd in paragraaf 4 van het Bevi.
Risicobron
De plaatsen waar risico’s vandaan (kunnen) komen worden risicobronnen genoemd. Het betreft
40

hierbij:
• bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden gemaakt, gebruikt of opgeslagen;
• routes en pijpleidingen waar gevaarlijke stoffen worden getransporteerd.
Register risicosituaties gevaarlijke stoffen
Het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) is een centraal landelijk register met
gegevens over risicosituaties die in Nederland bestaan rond het gebruik, de opslag en het vervoer van
gevaarlijke stoffen. Deze gegevens worden beheerd door het RIVM en via internet op een risicokaart
gepresenteerd. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt in plaatselijke risicokaarten die
ook andere risicosituaties tonen.
Risicokaart
Een risicokaart laat zien waar risicobronnen liggen. Het gaat daarbij om risicobronnen waardoor
mensen direct letsel kunnen oplopen. Bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen en andere relevante risico’s,
zoals overstromingen. In totaal kunnen de risico’s van een dertiental verschillende ramptypen
op kaart worden getoond.
Scenario
De wijze van vrijkomen van gevaarlijke stoffen bij een calamiteit.
Toetsingsafstand
De maximale afstand die bij de berekening van het Groepsrisico moet worden meegenomen. De
toetsingsafstand is veelal vergelijkbaar met een PR 10-8 contour.
Toxisch scenario
Scenario dat optreedt na mechanische impact, het falen van veiligheidsvoorzieningen,
als gevolg van een brand of andere incidenten waarbij toxische stoffen vrijkomen of gevormd
worden. Bij toxische stoffen onder druk vindt een snelle verspreiding plaats vanwege de overdruk
en turbulentie. Over het algemeen vindt verspreiding van toxische stoffen plaats door de wind en
wordt de snelheid en het verspreidingsgebied hiervan bepaald door respectievelijk de
windsnelheid en de windhoek.
Zeer kwetsbare functies
Een gebouw of object dat specifiek bedoeld is voor de (langdurige) aanwezigheid van verminderd
zelfredzame personen. Per object dient bepaald te worden of hier sprake van is. Woningen maken
hier in principe geen deel van uit.
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Bijlage 4: Kwetsbaarheidszonemodel VRR
Het kwetsbaarheidszonemodel van de VRR onderscheid vier zones: A, B, C en D.
- Functies en maatregelen in de A-zone
Buitensport, recreatievoorzieningen (zoals campings en jachthavens) en evenemententerreinen (voor
bijvoorbeeld jaarmarkten en festivals) passen volgens het kwetsbaarheidszonemodel nooit in A zone.
Dit is de 100% letaliteitszone. Binnen deze zone ontwikkelt een ramp zich zo snel, dat 100 % van de
mensen komt te overlijden. Ook vanwege de beperkte schuilmogelijkheden. Of een functie past
binnen de A-zone hangt af van het type ongeval (gaswolk of explosie/brand) dat kan optreden door
een ongeval bij een risicovol bedrijf of bij transport.
-Toxisch scenario (gaswolk)
Een toxisch scenario is een ongeval waarbij een gaswolk ontsnapt. Doordat de ontsnapping van een
gaswolk en de verspreiding over de omgeving heel snel kan plaatsvinden, is er meestal geen
vluchtmogelijkheid. De enige redding is schuilen. De volgende functies passen daarom niet in de Azone volgens de VRR:
- buitensport;
- recreatievoorzieningen (zoals campings en jachthavens);
- evenemententerreinen (voor bijvoorbeeld jaarmarkten en festivals).
- Hittestraling/overdrukscenario (explosie/brand)
Bij bedrijven en transport waarvoor geldt dat een explosie en brand het meest waarschijnlijk zijn, staat
centraal of mensen kunnen vluchten. Dat betekent dat de volgende functie volgens de VRR niet
thuishoren in de A-zones:
- woonfunctie voor niet zelfredzame bewoners;
- gevangenissen;
- gezondheidszorgfuncties (aan bed gebonden en kliniek en verpleeg en verzorgingstehuizen).
- Onderwijsfunctie < 12 jaar en speciaal onderwijs.
Alle andere mogelijke functies (vermeld in het zonemodel bijlage 3) passen wel in de A-zone, zoals
andere onderwijsfuncties, horeca, theaters en concertzalen en gebedshuizen, maar allen indien er
‘harde kwaliteitseisen’ worden vastgesteld (risico ‘3’). Te denken valt dan aan maatregelen als een
hitte werende gevel of hitte werende beglazing, of een zodanige indeling van een gebouw dat nietzelfredzame personen niet aan de zijde van de risicobron zijn gesitueerd.

-

Functies en maatregelen in B, C, en D-zones

In de zones B, C en D die om de A-zone heen liggen, zijn alle functies volgens de VRR in principe
aanvaardbaar, maar afhankelijk van het risiconiveau:
- Harde kwaliteitseisen (nr. 3 in het zonemodel)
- Gewenste maatregelen (uitschakelbare ventilatie, nooduitgangen van de risicobron afgekeerd)
(nr. 2 zone model);
- Aandachtsgebied (alarmering voor personen die zich buiten bevinden)
(nr. 1 zonemodel).
De ‘harde kwaliteitseisen’ zijn volgens de VRR niet nodig voor de C- en D-zones, maar beperkt tot de
B-zones voor de volgende functies:
-

woonfunctie voor niet zelfredzame bewoners;
kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang;
gevangenissen;
gezondheidszorgfuncties (aan bed gebonden en kliniek, verpleeg- en verzorgingstehuizen)
onderwijsfunctie voor basis- en/of speciaal onderwijs (jonger dan 12 jaar)
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Kwetsbare voorzieningen – Worstcase scenario (toxisch)
Omschrijving
Buitenfuncties: sport- en recreatie

zone

zone

zone

zone

A

B

C

D

Sportfunctie buitengebied open terrein (niet zijnde een gebouw)

4

2

2

1

Recreatie buitengebied open terrein (o.a. kampeerterreinen en jachthavens)

4

2

2

1

Evenementen terreinen (o.a. jaarmarkten en festivals)

4

2

2

1

zone

zone

zone

zone

A

B

C

D

Woonfunctie voor niet zelfredzame bewoners

4

3

2

1

Kinderdagverblijf / Buitenschoolse opvang

4

3

2

1

Penitentiaire inrichting

4

3

2

1

Gezondheidszorgfunctie (kliniek, verpleeg- en verzorgingstehuis)

4

3

2

1

Gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten

4

3

2

1

Onderwijsfunctie voor basis- en/of speciaal onderwijs (<12 jr)

4

3

2

1

Woningen

4

3

2

1

Tabel 1.1

(Zeer) Kwetsbare voorzieningen – Worstcase scenario (hittestraling / overdruk)
Omschrijving
Binnenfuncties: wonen en verblijf

Tabel 1.2

Overige voorzieningen + zeer kwetsbare - Meest waarschijnlijk scenario (hittestraling / overdruk)
Omschrijving
Binnenfuncties: overig wonen en verblijf

zone

zone

zone

zone

A

B

C

D

Woonfunctie voor niet zelfredzame bewoners

4

3

2

1

Kinderdagverblijf / Buitenschoolse opvang

4

3

2

1

Penitentiaire inrichting

4

3

2

1

Gezondheidszorgfunctie (kliniek, verpleeg- en verzorgingstehuis)

4

3

2

1

Gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten

4

3

2

1

Onderwijsfunctie voor basis- en/of speciaal onderwijs (<12 jr)

4

3

2

1

Onderwijsfunctie overig

3

2

2

1

Celfunctie niet in Cellengebouw

3

2

2

1

Bijeenkomstfunctie (o.a. buurthuis/aula, gebedshuis, wijkcentrum)

3

2

2

1

Kantoren

3

2

2

1

Horeca

3

2

2

1

Logiesfunctie (hotel, pension)

3

2

2

1

Sportaccomodaties (sporthal / zwembad)

3

2

2

1

Theaters, concertzalen en bioscopen

3

2

2

1
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Winkels

3

2

2

1

Tabel 1.3

(Lethaliteits) zones
A

B

100%

C

50% / 10%

1%

D
e

LBW/1 graads

Tabel 1.4

risico

Urgentie

4

Ongewenst / Niet wenselijk (conform vastgestelde scenarioanalyse)

3

Object moet aan harde kwaliteitseisen* voldoen

2

Object moet aan gewenste eisen voldoen vanuit zelfredzaamheid en hulpverlening**

1

Object ligt in aandachtsgebied***

Tabel 1.5

In het Kwetsbaarheidzonemodel wordt gewerkt met een kleur- en cijfercodering. De betekenis van de
kleur- en cijfercodering is als volgt.
*

Harde kwaliteitseisen  Dit type object zou in deze zone realiseerbaar zijn, indien
aanvullende maatregelen getroffen worden voor het beperken van het aantal (dodelijke)
slachtoffers. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een hittewerende- of blinde gevel,
hittewerende beglazing en/of aanpassing van de functionele indeling van de voorziening (nietzelfredzame personen niet aan de zijde van de risicobron situeren).

**

Gewenste maatregelen  Gelet op de gevolgen van het incident is het wenselijk
aanvullende maatregelen te treffen zoals bijvoorbeeld het niet situeren van de nooduitgangen
aan de zijde van de risicobron en/of een mechanische ventilatie die afschakelbaar is.

***

Aandachtsgebied  Voor aanvullende maatregelen met betrekking tot de bescherming van
personen die zich onbeschermd buiten bevinden kan gedacht worden aan maatregelen zoals
het af laten gaan van de alarmering via de WAS palen. Hierbij kan gedacht worden aan
incidenten die zorgen voor eerstegraads brandwonden, toxische schade (als gevolg van een
toxisch gas) of verwondingen als gevolg van een overdrukscenario (explosie) met als gevolg
verwondingen door glas- en scherfwerking.

De harde kwaliteitseisen en wenselijke maatregelen voor het verbeteren van de eisen die in dit kader
benoemd worden, zijn inrichtingseisen dan wel maatregelen. De bedoelde maatregelen verbeteren de
zelfredzaamheid in het gebied of betreffen preventieve en preparatieve voorzieningen die de
hulpvraag beperken.
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Bijlage 5: Maatregelen
Maatregelen om de effecten van een ongeval te beperken, kunnen voor wat betreft externe veiligheid
op drie schaalniveaus worden getroffen:
1. Stedelijk niveau;
2. Wijkniveau;
3. Gebouwniveau.
Onderstaande maatregelen zijn een eerste uitwerking, gebaseerd op het rapport
‘Veiligheidsgeïntegreerd Ontwikkelen, Ordenen en Ontwerpen’, opgesteld in opdracht van het
Ministerie van VROM door bureau SSCM, (zie literatuurlijst, bijlage 9). In de literatuurlijst zijn nog
enkele rapporten te vinden, die vergelijkbare maatregelen voorstellen, zoals Externe veiligheid langs
transportassen, 2005.
Aan DCMR is gevraagd om in het kader van de programmafinanciering externe veiligheid 2012 een
‘toobox’ ten behoeve van het stedenbouwkundig of ruimtelijk ontwerp te laten opstellen, als onderdeel
van de implementatie van de externe veiligheidsvisies. In een dergelijke toolbox kunnen onderstaande
principes en maatregelen worden geïllustreerd en uitgewerkt ter inspiratie van ruimtelijke ordenaars en
stedenbouwkundigen.
Ad 1 stedelijk niveau
Op stedelijk niveau kunnen de volgende drie principes van belang zijn:
Scheiden van functies:
 Geen (kwetsbare) bebouwing in de nabijheid van transportassen met gevaarlijke stoffen;
 Geen transport van gevaarlijke stoffen langs bebouwd gebied (routering);
 Minder ruimtelijke ontwikkelingen langs transportassen;
 Personenvervoer scheiden van het vervoer van gevaarlijke stoffen (Betuwelijn).
Clusteren van functies:
 Bundeling van (verschillende type) infrastructuur, zoals een spoorlijn langs de snelweg;
 Intensivering van ruimtegebruik in woonwijken op grote afstand van transportassen met
vervoer gevaarlijke stoffen middels hoogbouw;
 Productie en verwerking van een toxische gas op één locatie;
 Clusteren van risicobedrijven met een aantrekkende werking van vervoer gevaarlijke stoffen
op bedrijventerreinen;
 Vestiging bedrijventerreinen langs Basisnet;
 Een transportroute gevaarlijke stoffen intensiever benutten voor het transport van gevaarlijke
stoffen.
Combineren van functies:
 Bebouwing in de nabijheid van transportassen met gevaarlijke stoffen, zoals stationslocaties
en snelwegen;
 Bouwen boven chemische installaties (bijv. het Bruggebouw Unilever in Rotterdam);
 Overbouwingen.
Gemengde woonwerkmilieus die goed per openbaar vervoer zijn ontsloten, moeten de uitwaaiering
van de stad in het landelijk gebied tegengaan. Echter, EV problematiek ontstaat juist in een zgn.
“compacte stad” waarin de toenemende bebouwing rondom infrastructuur met transport van
gevaarlijke stoffen gewenst is. Binnen een compacte stad worden functies zoals wonen, werken en
recreëren geconcentreerd en gemengd. Compact bouwen heeft positieve effecten zoals de bijdrage
die geleverd kan worden aan de beperking van de mobiliteit, de voorkoming van de aantasting van
(natuur)gebieden buiten de stad en de mogelijke besparing van energie. Het nadeel van het compact
bouwen kan echter concentratie van EV risico’s zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij intensief en
compact bebouwen rondom stationslocaties. Dit betekent dat het treffen van maatregelen bij het
combineren van functies op het niveau van een wijk gezocht moeten worden.
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Ad 2 wijkniveau
Op wijkniveau gaat het er vooral om hoe de ruimte ‘veiligheidsbewust’ wordt ingedeeld vanaf het punt
waarbinnen geen kwetsbare objecten mogen worden bestemd tot aan de grens van het
invloedsgebied van het groepsrisico (1% letaal). Op het niveau van de wijk is veiligheidsgeïntegreerd
ordenen het motto. Indien een gemeente wenst om te bouwen langs een transportas (bijv. een
stationslocatie), dan gaat het erom welke functies en bestemmingen binnen een ruimtelijk ontwerp c.q.
masterplan vanaf de 10-6 contour worden toebedeeld aan de ruimte langs de transportas. Hierbij gaat
het om functies zoals kantoren, woningen, openbare ruimtes, sportvelden, horecagelegenheden etc.
Door veiligheidsbewust ruimtegebruik kunnen groepen mensen beschermd worden tegen calamiteiten
op de infrastructuur. Een intelligent stedenbouwkundig ontwerp kan knelpunten oplossen. Een van de
belangrijkste parameters die op het niveau van de wijk de hoogte en eventuele toename van het
groepsrisico beïnvloeden, is het al dan niet compact bouwen. Dit is afhankelijk van diverse
(ruimtelijke) parameters al dan niet gecombineerd met het aard van het risico waar het gebied aan
blootgesteld wordt.
Daarvoor zijn de volgende aspecten belangrijk:
- Situering van gebouwen;
- Functionele indeling en inrichting van de openbare ruimte (functies binnen bestemmingsplan);
- Beschermingsniveau van mensen;
- Bezettingsgraad (aantal personen in het invloedsgebied per hectare per tijdseenheid);
- Bebouwingsdichtheid (het gemiddeld aantal gebouwen per hectare);
- FSI (Floor Space Index): de verhouding tussen het bebouwde bruto vloeroppervlak en de
oppervlakte
- van het terrein c.q. invloedsgebied;
- GSI (Ground Space Index): geeft de verhouding aan tussen bebouwde en onbebouwde
ruimte;
- OSR (Open Space Ratio): de hoeveelheid open ruimte op maaiveld per vierkante meter
vloeroppervlak;
- Bruto vloeroppervlakte van gebouwen binnen bestemmingsplangebied;
- Netto vloeroppervlakte van gebouwen binnen bestemmingsplangebied;
- De (gemiddelde) aanwezigheid (tijdsduur) van het aantal personen in het invloedsgebied;
- Verdeling aanwezigheid aantal personen binnen en buiten;
- Verdeling aanwezigheid aantal personen dag en nacht;
- Hoogte van de bebouwing;
- Afstand bebouwing en infrastructuur;
- Mate van zelfredzaamheid van mensen binnen gebouwen (kwetsbaarheid object, type
mensen).
Een relatief hoog groepsrisico wordt veroorzaakt door een hoge bebouwingsdichtheid binnen de
letaliteitscontouren en transport van gevaarlijke stoffen. Deze hoge bebouwingsdichtheid is afhankelijk
van de bezettingsgraad en dus van de functionele indeling van de ruimte langs de transportas met
gevaarlijke stoffen. De functionele indeling van een gebied binnen een bestemmingsplan bepaalt de
hoogte van het groepsrisico. Tevens is het beschermingsniveau van mensen bij relatief kleine
calamiteiten, zoals een plasbrand, essentieel voor veiligheidsgeïntegreerd ontwerpen. Een groep
mensen op een open sportveld staat bijvoorbeeld bloot aan het effect van een plasbrand op het spoor,
terwijl eenzelfde groep in een gebouw wordt beschermd door de gevel van het gebouw voor een
dergelijk plasbrandscenario.
Een instrument dat gebruikt kan worden bij het kiezen van een ruimtelijk voorkeursalternatief is de
zgn. VER (veiligheidseffectrapportage). De VER is een instrument om in ruimtelijke plannen en
projecten integraal aandacht te besteden aan veiligheidsrisico’s en de gedragsaspecten van mensen
bij calamiteiten. Een VER kan opgesteld worden voor een bepaald ontwikkelingsgebied, waarbij de
genoemde parameters verdere uitwerking en verantwoording behoeven. Zodoende kan een
evenwichtig voorkeursalternatief bepaald worden.
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Ad 3 Gebouwniveau
Op het schaalniveau van het gebouw gaat het om individuele gebouwen. Belangrijke aspecten voor
veiligheidsgeïntegreerd ontwerpen op het gebouw niveau zijn:
- Type gebouw;
- Robuustheid bouwwerk;
- Brandwerendheid van het gebouw;
- Type constructie van het gebouw;
- Al dan niet hebben van een 2e draagweg constructie;
- Vorm van het gebouw;
- Materiaalgebruik van het gebouw;
- Afbouwconstructie van het gebouw;
- Ventilatiesysteem van het gebouw;
- Luchtdichtheid van gebouwen;
- Installatietechnisch ontwerp van het gebouw;
- Bouwfysische ontwerp c.q. indeling van het gebouw (luchtbehandelingssysteem);
- Gevelontwerp van het gebouw;
- Verblijfruimtes in relatie tot de functionele indeling binnen een gebouw (kwetsbare functies
binnen een gebouw);
- Aanwezigheid en plaats van evt. gevaarlijke stoffen binnen een gebouw;
- Indeling van de ruimte tussen de bebouwing en de risicobron c.q. mogelijkheden voor fysieke
scheiding tussen gebouw en risicobron;
- Vluchtplan van het gebouw (mate van zelfredzaamheid van personen binnen het gebouw);
- Ontruimingsplan van het gebouw (oriëntatie uitgangen gebouwen t.o.v de risicobron);
- Inrichtingsplan indelen op basis van zelfredzaamheid;
- Invloed over (hinder)factoren waar aanpassing van gebouwen noodzakelijk zijn, zoals
geluidsluwe gevels.

47

Bijlage 6: Uitwerking verantwoording groepsrisico
Albrandswaard onderscheidt bij de verantwoording van het groepsrisico de volgende drie situaties:
Systematiek verantwoording groepsrisico Albrandswaard
A. Geen verantwoording: wanneer dit wettelijk niet vereist is.
B. Beperkte verantwoording: bij een zeer laag groepsrisico of een geringe toename van het
groepsrisico.
Uitgebreide verantwoording: in overige gevallen.
Hieronder is deze systematiek nader uitgewerkt.







A. Geen verantwoording groepsrisico
Er vindt geen verantwoording van het groepsrisico plaats in de volgende situaties (conform de
Handreiking verantwoording groepsrisico, ministerie van VROM, 2007):
Vestiging of uitbreiding van kwetsbare functies of beperkt kwetsbare functies buiten de
invloedsgebieden (conform het Bevi/RNvGS; zie signaleringskaart);
Een enkel kwetsbaar object komt te liggen binnen de invloedssfeer van een risicobron in een
nagenoeg onbebouwde omgeving (bijvoorbeeld de bouw van één woning in het buitengebied;
Het plan komt te liggen op een plaats waar in een eerder verantwoordingsbesluit is aangegeven dat
de situatie toelaatbaar is en dat het toegevoegde effect op het groepsrisico marginaal is. In dat geval
is nog wel aandacht nodig voor zelfredzaamheid, hulpverlening, bestrijdbaarheid e.d.;
Bij actualisatie van milieuvergunningen (omgevingsvergunningen) voor bedrijven die niet onder het

Bevi vallen (behalve distilleerderijen met een 10-6 contour).
B. Beperkte verantwoording
Er vindt een beperkte verantwoording van het groepsrisico plaats in de volgende situaties:
 Vestiging of uitbreiding van een kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object binnen de
invloedsgebieden (signaleringskaart I) en buiten de zones van signaleringskaart II (zie paragraaf
3.3) indien:
o de oriënterende waarde niet wordt overschreden en:
o de toename van het groepsrisico minder dan 10% bedraagt of lager is dan 0,1 x de
oriënterende waarde;
 verandering van functie waardoor de kwetsbaarheid toeneemt volgens de VRR-systematiek. In dit
geval verandert het aantal personen niet, maar neemt de zelfredzaamheid van aanwezigen af,
bijvoorbeeld door het verbouwen van een kantoor of basisschool tot kinderdagverblijf. In deze
gevallen kan volstaan worden met een verwijzing naar deze visie. Het toekomstige Btev acht
verantwoording in deze gevallen helemaal niet noodzakelijk. Albrandswaard zal beneden de
aangegeven waarden het groepsrisico wel verantwoorden, maar volstaan met de volgende lichte
toets.
In deze gevallen wordt:
 het groepsrisico berekend of ingeschat. De experts van DCMR, bureau Veiligheid, kunnen in een
aantal gevallen met voldoende zekerheid inschatten of er sprake is van een toename van het
groepsrisico. Dat is bijvoorbeeld het geval bij zeer beperkte ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de
bouw van één of enkele woningen.
 daarnaast kan DCMR in sommige gevallen ook zonder berekening een uitspraak doen over het
groepsrisico;
 mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid worden onderzocht aan de hand van
de maatregelenlijst van de VRR (zie bijlage 11);
 In deze gevallen wordt bij de verantwoording als tekst de volgende verantwoording gebruikt:
“Met inachtneming van de artikelen 12 en 13 van het Bevi is voor onderhavige
situatie gekeken naar de consequenties voor het groepsrisico. Gezien het lage
groepsrisico en/of de beperkte toename daarvan, is de gemeente Albrandswaard
48

van mening dat de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling verantwoord kan
plaatsvinden.”
C Uitgebreide verantwoording
Er vindt een uitgebreide verantwoording plaats bij vestiging of uitbreiding van een kwetsbaar of
beperkt kwetsbaar object binnen de invloedsgebieden (zie signaleringskaart I) bij een toename van
het groepsrisico met meer dan 10% of indien het groepsrisico hoger is dan 0,1 x de oriënterende
waarde.
In dit geval vinden ten minste de volgende acties plaats (conform het Bevi):










Berekening van de hoogte van het groepsrisico en hoogte ten opzichte van de oriënterende
waarde;
De toename van het groepsrisico en overige effecten (gewonden, ontwrichting
economie/samenleving);
Nut en noodzaak van de ontwikkeling;
Vroegtijdig inventariseren van mogelijkheden van zelfredzaamheid en hulpverlening en ruimtelijke
alternatieven. Bij het laatste kan gedacht worden aan het beperken van de personendichtheid
nabij de risicobron en het op afstand plaatsen van kwetsbare bestemmingen (zoals woningen) van
de risicobron;
De voor- en nadelen van andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager
groepsrisico;
De mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid;
Een expliciete motivering indien wordt afgeweken van het advies van de VRR;
Vastlegging van de verantwoording in het besluit (zoals een bestemmingsplan of een
milieubeheervergunning).
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