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Onderwerp 
Vaststellen veiligheidscontour Eemhaven – Distripark Albrandswaard 
 
College besluit 

1.  in te stemmen met de ligging van de veiligheidscontour “Eemhaven-Distripark Albrandswaard”; 

2.  het ontwerpbesluit veiligheidscontour “Eemhaven-Distripark Albrandswaard” ter inzage te leggen;  
3 de ter inzage legging gezamenlijk met de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Rotterdam te 

laten plaatsvinden.  
4.. de raadsinformatiebrief vast te stellen.  
 
Inleiding 
Wanneer verschillende bedrijven gezamenlijk op een terrein gevestigd zijn ontstaat er een verzameling 
van naast elkaar gelegen risico contouren. Soms overlappen de contouren en mogelijk ontstaan 
conflicterende belangen. Door een veiligheidscontour vast te stellen op het niveau van bijvoorbeeld een 
bedrijventerrein ontstaat een overzichtelijk geheel waarbij bedrijven rekening kunnen en moeten houden 
met de werkzaamheden en activiteiten van naastgelegen bedrijven. 
 
Op dit moment geldt in het Distripark Albrandswaard geen veiligheidscontour en wordt het 
plaatsgebonden risico van bedrijven op het terrein individueel getoetst. Er is dus geen onderlinge 
afstemming over externe veiligheid. 
 
Situatieschets 
Het Rail Service Centre (RSC) aan de Albert Plesmanweg 200 te Rotterdam ligt tussen de Prinses 
Margriethaven en de Vondelingenweg. Door nieuwe berekeningstechnieken voor het thema externe 
veiligheid ligt de contour voor het plaatsgebonden risico van het Rail Service Centrum over een deel van 
het Distripark Albrandswaard. Om die reden zou ofwel het Rail Service Centrum ofwel een deel van het 
Distripark Albrandswaard wat betreft externe veiligheid verplaats of ingeperkt moeten worden. Dat terwijl 
er aan de feitelijke situatie op het gebied van externe veiligheid niets is veranderd. De veiligheidscontour 
Eemhaven – Distripark Albrandswaard lost dit op door het thema externe veiligheid voor dit bedrijven 
gebied als geheel te regelen. 
 
Veiligheidscontour 
De bijlage veiligheidscontour in een notendop (verseon nummer 1038509) legt op een eenvoudige wijze 
uit hoe dit instrument werkt en wat alle gebruikte termen inhouden. Samengevat houdt het instrument 
veiligheidscontour in dat er een denkbeeldige grens om het gebied wordt getrokken waarbinnen bepaalde 
activiteiten mogen plaatsvinden die aan de voor dat gebied gestelde regels voor externe veiligheid 
voldoen. Binnen een veiligheidscontour zijn alleen (beperkt) kwetsbare objecten toegestaan, wanneer 
deze functioneel gebonden zijn aan het gebied waarvoor de veiligheidscontour is vastgesteld. Voor 
bestaande beperkt kwetsbare objecten wordt een uitzondering gemaakt. Deze zijn toegestaan, ook 



 
 

zonder functionele binding. De veiligheidscontour is de begrenzing van het plaatsgebonden risico van 
inrichtingen en heeft geen betrekking op het groepsrisico.  
 
Beoogd effect 
Met het vaststellen van de veiligheidscontour wordt een door veranderende regelgeving ontstane  
conflicterende situatie tussen het Rail Service Centrum en het Distripark Albrandswaard opgelost op het 
gebied van externe veiligheid evenals de borging van een gezamenlijke in plaats van per bedrijf 
geregelde verantwoordelijkheid voor de externe veiligheid. 
 
Relatie met beleidskaders:  
B&W van Albrandswaard stelde in november 2011 de Beleidsvisie Externe Veiligheid vast. Doel van het 
externe veiligheidsbeleid is om duidelijk te maken welke externe veiligheidsrisico’s er in de gemeente 
Albrandswaard aanwezig zijn en hoe met deze en toekomstige risico’s om te gaan. De gemeente kiest 
voor een ambitie conform wet- en regelgeving met een beperkte ruimte voor ontwikkelingen.  
Het externe veiligheidsbeleid borgt de gemeente zowel in de planontwikkeling, als ook in de maatregelen 
ten aanzien van pro-actie en preventie. Een beslissing zoals hier wordt gevraagd, is aan deze 
beleidsvisie getoetst. 
 
Het Distripark Albrandswaard ligt binnen de grenzen van het vigerende bestemmingsplan Albrandswaard 
Noord uit 2015. Het gebied van het Distripark Albrandswaard is bestemd als V(verkeersdoeleinden) en B-
gdc (bedrijven, sub bestemming goederendistributiecentrum). Dit bestemmingsplan is afgestemd op de 
vereisten, die de veiligheidscontour stelt aan een bestemmingsplan 
 
Argumenten 
1.1 De veiligheidscontour begrenst de groeiruimte op het gebied van externe veiligheid van het Distripark 
Albrandswaard  en borgt daarmee de kwaliteit van de Albrandswaardse woon- en leefomgeving. 
Voor de ontwikkeling van zowel de bedrijven in het havengebied als de stedelijke ontwikkeling in de 
omgeving betekent de veiligheidscontour, in vergelijking met de huidige situatie, een begrenzing van de 
uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven ten opzichte van de woonomgeving. In de huidige situatie 
kunnen de plaatsgebonden risicocontouren van de bedrijven tot aan het eerste kwetsbare object 
(bijvoorbeeld een woning) in de omgeving liggen. In de bijlage kaart ligging veiligheidscontour 
(verseonnummer 1038510) en ligging veiligheidscontour met plaatsgebonden risico’s (verseonnummer 
1038512) is dat het gele gebied. Dit is op de meeste locaties een grotere afstand dan de voorgestelde 
ligging van de veiligheidscontour. De plaatsgebonden risico’s van bedrijven staan in de bijlage  ligging 
veiligheidscontour (verseonnummer 1038512) met een rode lijn ingetekend. Anderzijds kan de stedelijke 
bebouwing nu tot de huidige grens/richtwaarde van het plaatsgebonden risico van een bedrijf ontwikkeld 
worden.  
In de huidige situatie is er sprake van het ‘wie het eerst komt, ...’ principe. Hierdoor staan de continuïteit 
van het haven- en industriegebied én de ontwikkelingen in de omgeving beiden onder druk. Met de 
veiligheidscontour wordt helder waar de grens wat betreft de externe veiligheid invloed definitief ligt. Voor 
het gebied dat binnen de veiligheidscontour ligt is de continuïteit en de ontwikkeling van het gebied 
geborgd. Een toelichting op de ligging van de veiligheidscontour Eemhaven – Distripark Albrandswaard 
vind u in het ontwerpbesluit veiligheidscontour (verseon nummer 1038517). 
 
1.2 De ligging van de veiligheidscontour geeft duidelijkheid ook in de  relatie tot de omgeving 
De veiligheidscontour loopt direct langs een aantal woningen. Dit betreffen enkele woningen aan de 
oostzijde van de Slotsedijk, de meest noordelijke woning aan de Molendijk en een individuele woning aan 
de Kleidijk nabij de A15. Daar ligt momenteel ook de grens van de plaatsgebonden risico’s van bedrijven 
of de buisleidingstraat met haar eigen plaatsgebonden risicocontour. Dit betekent nadrukkelijk niet dat er 
nu bedrijven met grotere risico’s dichterbij de bestaande bebouwing kunnen komen. Immers, hoe groter 
de impact op het gebied van externe veiligheid, des te groter de afstand van het bedrijf moet zijn tot 
bestaande woningen.  



 
 

Daarnaast borgt het bestemmingsplan zelf de afstand van bedrijven tot woningen. De bijlage kaart 
bedrijfscategorieën (1 t/m 5) Distripark Albrandswaard (verseonnummer 1038515) illustreert de 
bedrijfscategorieën door dit op kaart in te delen naar de daarvoor geldende richtafstanden. Daarbij geldt 
dat een lage categorie bedrijven en dus met een lagere impact, aan de buitenzijde van het Distripark 
Albrandswaard toelaatbaar zijn terwijl bedrijven met een grotere impact pas aan de binnenzijde 
toelaatbaar zijn. Een toelichting op de ligging van de veiligheidscontour Eemhaven – Distripark 
Albrandswaard vind u in het ontwerpbesluit veiligheidscontour (verseon nummer 1038517). 
 
2.1 Met een veiligheidscontour is er een betere groepsrisico borging 
De veiligheidscontour gaat over het plaatsgebonden risico, niet over hetgroepsrisico. De bijlage 
veiligheidscontour in een notendop (verseon nummer 1038509) legt het verschil tussen beiden uit. De 
veiligheidscontour verplicht tot onderlinge afstemming tussen bedrijven over het thema externe veiligheid. 
Die afstemming zorgt zo in de praktijk voor een afname van het groepsrisico. Daarmee geeft het indirect 
wel een positieve impact op het groepsrisico. Provinciaal beleid onderschrijft deze stellingname. 
 

2.2 Het optimaal benutten van het Distripark Albrandswaard voor bedrijven geeft efficiënter ruimtegebruik 
Door de aanwezigheid van een veiligheidscontour is het mogelijk om het gebied optimaal te benutten 
omdat binnen een veiligheidscontour alleen (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig mogen zijn voor 
zover die functioneel gebonden zijn. Er worden dus uitsluitend (beperkt) kwetsbare objecten toegelaten 
die voor het Distripark Albrandswaard en/of de bedrijven in het gebied noodzakelijkerwijs aanwezig 
moeten zijn. Nu al aanwezige voorbeelden hiervan zijn een douanekantoor of een kantoor bij een 
bestaande opslag loods waarbij dit kantoor groter is van 1500 vierkante meter.  
 
De optimale benutting ontstaat omdat de veiligheidscontour garandeert dat het plaatsgebonden risico van 
inrichtingen wordt begrensd door de veiligheidscontour, terwijl de vestiging en uitbreiding van risico 
veroorzakende bedrijven niet wordt belemmerd door kwetsbare haven- en industrie gebonden functies 
binnen de contour. 
Uitgangspunt bij de voorgestelde ligging van de contouren is dat er geen onnodige beperking wordt 
gelegd op de ontwikkelmogelijkheden voor zowel de bedrijven in de haven als de stedelijke bebouwing in 
de omgeving.  
 
2.3 Door de veiligheidscontour komt er een betere afstemming tussen bedrijven onderling op het 
Distripark Albrandswaard op het gebied van externe veiligheid 
In de huidige situatie gelden er plaatsgebonden risico contouren per bedrijf. Tussen bedrijven hoeft geen 
afstemming te zijn over de risico’s en wat te doen bij calamiteiten. Voor het Distripark Albrandswaard is er 
dus geen plan in de zin dat wanneer er bij bedrijf X iets gebeurt, dat bedrijf Y weet of zij de ramen en 
deuren moeten sluiten of juist moeten evacueren. De veiligheidscontour stelt deze afstemming verplicht. 
Dit vergroot dus de veiligheid voor de mensen die werken op het Distripark Albrandswaard. De stichting 
Distripark kan hier een initiërende en verbindende rol in spelen. 
 
2.4 Met de veiligheidscontour komt het college haar afspraak bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
Albrandswaard Noord na met het Rail Service Centrum 
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Albrandswaard Noord is naar aanleiding van een ingediende 
zienswijze door het Rail Service Centrum afgesproken dat het vaststellen van een veiligheidscontour de 
oplossing is voor de ontstane situatie, zie de inleiding sub situatieschets. Met het vaststellen van de 
veiligheidscontour voldoet het college aan de gemaakte afspraak bij deze zienswijze. Het vaststellen van 
een veiligheidscontour voor het gebied Eemhaven- Distripark Albrandswaard ligt daarmee in de lijn van 
dit recentelijk vastgestelde bestemmingsplan (verseon nummer 174926). 
 
2.5 Geen vaststelling levert onnodige beperkingen op voor bedrijven op het Distripark Albrandswaard 
voor wat betreft de omvang van onder andere kantoorruimte bij de bedrijven  



 
 

Wanneer de raad de veiligheidscontour niet vaststelt dan worden bedrijven op het Distripark 
Albrandswaard blijvend beperkt in het oppervlak aan kantoorruimte dat bij dit bedrijf hoort. Met de 
vaststelling van de veiligheidscontour besluit het college om wijzigingsbevoegdheid 2 (art 39.2) van het 
bestemmingsplan Albrandswaard Noord uit 2015 in werking te laten treden. Die wijzigingsbevoegdheid 
schrapt de beperking van de omvang van functioneel gebonden (beperkt) kwetsbare objecten zoals de 
grotere kantoren van de op het Distripark Albrandswaard gevestigde bedrijven. Hun veiligheid is immers 
geborgd via de veiligheidscontour en de verplichte onderlinge afstemming tussen bedrijven. 
 
3.1 Een uniform ontwerpbesluit veiligheidscontour Eemhaven - Distripark Albrandswaard voor de 
provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de gemeente Albrandswaard zorgt voor één 
samenvallend besluit 

Met het besluit tot de ter inzage legging van het ontwerpbesluit veiligheidscontour “Eemhaven-Distripark 
Albrandswaard” (verseonnummer 1038517) stellen de drie bovengenoemde overheden samen één tekst 
vast die aan de basis ligt van de veiligheidscontour. Deze gezamenlijke vaststelling is wettelijk verplicht 
en geeft één beleid voor wat betreft externe veiligheid over een gemeentegrens heen. Ook de 
onderbouwing van de ligging (verseonnummer 1038517) maakt deel uit van deze gezamenlijke ter inzage 
legging. 
 
4.1 De raadsinformatiebrief moet de raadsleden informeren over de ter inzage legging 
De veiligheidscontour hangt samen met een complexe materie aan termen en samenhang met ander 
beleid zoals het bestemmingsplan. Door een raadsinformatiebrief (verseon 1038503) is de raad op de 
hoogte van de ter inzage legging en de uitleg zoals bijgevoegd bij dit college voorstel evenals de uitleg 
van de gebruikte termen. Dit voor een optimale informatievoorziening.  
 
Kanttekeningen 
 
1.1 Geen 

 
2.1 Er moet voldoende borging zijn van de onderlinge afstemming over externe veiligheid tussen 
bedrijven en met de bedrijven in Rotterdam 
Afstemming tussen bedrijven binnen de veiligheidscontour kan een goede extra versterking van de 
externe veiligheid geven maar dan moet die afstemming wel plaatsvinden. Het moet niet bij een 
voornemen tot afstemming blijven. Om afstemming te borgen vragen we als gemeente aan de stichting 
Distripark om naast onze eigen inspanningen samen met de gemeente Rotterdam en het havenbedrijf, 
hier een rol in te spelen. 
 
2.2 Niet alle bedrijven op het Distripark Albrandswaard vallen op dit moment binnen de veiligheidscontour  
Het bedrijf Ziegler ligt niet binnen de veiligheidscontour. Dit omdat er nog een zaak bij de raad van state 
ligt over de omvang van het plaatsgebonden risico. Zolang hier geen uitspraak over is, is niet te bepalen 
of Ziegler binnen de veiligheidscontour past of niet. Na de uitspraak van de raad van state wordt er 
bekeken of er voor Ziegler een eigen veiligheidscontour komt onder exact dezelfde voorwaarden als de 
veiligheidscontour Eemhaven – Distripark Albrandswaard en direct aansluitend hierop of dat er een 
andere oplossing komt. Wachten met het vaststellen van de veiligheidscontour op de uitspraak van de 
Raad van State geeft onnodige beperking voor het Rail Service Centrum en grote kantoren van 
bestaande bedrijven op het Distripark Albrandswaard. 
 
3.1 Geen 

 
 
Overleg gevoerd met 

- DCMR 
- Havenbedrijf Rotterdam 



 
 

- Gemeente Rotterdam 
- Provincie Zuid-Holland 
- Portefeuillehouder milieu en externe veiligheid 
- Portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling 
- Burgemeester 

 
Uitvoering/vervolgstappen 
De veiligheidscontour is al bij de vaststelling van het bestemmingsplan Albrandswaard Noord 2015 
behandeld en toegelicht. Het huidige besluit voor de veiligheidscontour is daar een uitvloeisel van. Na dit 
besluit volgt een kennisgeving aan de raad waarna het besluit zes weken ter inzage gaat voor 
zienswijzen. Tijdens de ter inzage legging is er de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. 
 
Evaluatie/monitoring 
De projectgroep veiligheidscontour Eemhaven – Distripark Albrandswaard met daarin de DCMR, het 
havenbedrijf, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de gemeente Albrandswaard 
monitoren dit project vanuit een projectgroep. Daarnaast ontvangen het college en de raad na de ter 
inzage legging ter informatie de reactie.  
 
Financiën  
De vaststelling van de veiligheidscontour heeft geen financiële consequenties. Het niet vaststellen van de 
veiligheidscontour kan een planschade verzoek vanuit bedrijven op het Distripark Albrandswaard geven 
op het bestemmingsplan Albrandswaard Noord. Deze bedrijven worden zonder veiligheidscontour 
beperkt in hun kantoor oppervlak bij het huidige bestemmingsplan. 
 
Juridische zaken 
Tegen dit besluit staat beroep open bij de rechtbank 
 
Duurzaamheid 
De veiligheidscontour heeft invloed de duurzaamheidsdrie-eenheid: people, planet en profit  en de  
toekomstbestendigheid. De veiligheidscontour versterkt de toekomstbestendigheid van het Distripark 
Albrandswaard omdat de bestaande ruimte op het Distripark Albrandswaard intensiever (planet en profit) 
maar veilig (people) is te benutten voor de toekomst. Ook beperkt de veiligheidscontour de invloed voor 
wat betreft de externe veiligheid (people) op het woon- en leefgebied (planet) van Albrandswaard. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Uiteraard zal er een publicatie in de schakel komen en is er de mogelijkheid voor ambtelijke toelichting bij 
vragen. 
 
Overige PIJOFACH zaken 
nvt 
 
Collegebesluiten op gemeentelijke website 

1.  in te stemmen met de ligging van de veiligheidscontour “Eemhaven-Distripark Albrandswaard”; 

2.  het ontwerpbesluit veiligheidscontour “Eemhaven-Distripark Albrandswaard” ter inzage te leggen;  
3 de ter inzage legging gezamenlijk met de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Rotterdam te 

laten plaatsvinden.  
4.. de raadsinformatiebrief vast te stellen.  
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

- Bijlage veiligheidscontour in een notendop     verseon 1038509 
- Bijlage kaart ligging veiligheidscontour      verseon 1038510 
- Bijlage kaart ligging veiligheidscontour met plaatsgebonden risico’s  verseon 1038512 



 
 

- Bijlage kaart ligging bedrijfscategorieën (1 t/m 5) distripark Eemhaven  verseon 1038515 
- Bijlage ontwerpbesluit veiligheidscontour Eemhaven-Distripark  

Albrandswaard         verseon 1038517 
- Bijlage raadsinformatiebrief      verseon 1038503 

 


