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11..  SSaammeennvvaattttiinngg  

Op landelijk niveau is afgesproken dat iedere gemeente zijn eigen externe 
veiligheidsbeleid dient te voeren. In wetgeving, namelijk het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (BEVI), zijn milieukwaliteitseisen op het gebied van externe veiligheid 
geformuleerd. De milieukwaliteitseisen zijn wettelijke normen die zijn gericht op 
bestuursorganen en zijn gericht op het bereiken van een bepaalde veiligheidsituatie in 
een bepaald gebied. De wettelijke eisen zijn te onderscheiden in grenswaarden en 
richtwaarden. Uit het begrip milieukwaliteitseis vloeit voort dat de eisen moeten worden 
vertaald in bronmaatregelen, effectgerichte maatregelen of een combinatie van beide. 
Om aan vorenstaande een adequate invulling te geven dient deze visie externe veiligheid 
als het uitgangspunt voor het te voeren externe veiligheidsbeleid. 

Werkgroep externe veiligheid 

De werkgroep externe veiligheid van de gemeente Hoogeveen heeft in samenspraak met 
het College van burgemeester en wethouders deze visie externe veiligheid voorbereid, 
wat in dit document is vastgelegd. In de werkgroep waren namens de gemeente de 
afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling, Ingenieursbureau (team milieu) en Veiligheid 
(milieutoezicht en -handhaving en de brandweer) vertegenwoordigt. Voor deze 
afdelingen is gekozen omdat het externe veiligheidsbeleid juist op deze gemeentelijke 
afdelingen grote invloed heeft. Tevens had de Regionale brandweer en het Steunpunt 
externe veiligheid van de Provincie Drenthe zitting in deze werkgroep. 

Hoogeveense situatie 

Voor het opstellen van de visie externe veiligheid is de situatie in de gemeente 
Hoogeveen geïnventariseerd en zal visueel in kaart worden gebracht met behulp van de 
signaleringskaart Hoogeveen. Uit deze inventarisatie is gebleken dat binnen de gemeente 
een redelijk groot aantal risicobronnen aanwezig zijn, waarop het externe 
veiligheidsbeleid betrekking heeft. Het gaat om een aantal inrichtingen, onderverdeeld in 
BEVI-inrichtingen en overige risicobronnen, waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Naast 
deze stationaire bronnen zijn ook de transporten van gevaarlijke stoffen van belang, met 
name gaat de aandacht uit naar het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het 
spoor en via buisleidingen (aardgas onder hoge druk vanaf 40 bar). 

Het aantal BEVI-inrichtingen binnen de gemeente Hoogeveen beperkt zich tot 9 LPG-
tankstations, 1 bedrijf waarop de BRZO’99 van toepassing is, 4 bedrijven waar per 
opslagvoorziening meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen in emballage wordt opgeslagen en 
4 bedrijven waar een ammoniakkoelinstallatie aanwezig is met meer dan 1500 kg 
ammoniak. Naast de BEVI-inrichtingen is een aantal overige risicobronnen die zijn 
geselecteerd aan de hand van de Regeling provinciale risicokaart (zie bijlage 3) 
aanwezig.  

Knelpunten 

De knelpunten als gevolg van de overschrijding van de grenswaarde, die binnen de 
gemeente aanwezig waren, worden door het nemen van maatregelen aangepakt en 
opgelost. Ten aanzien van het groepsrisico is een aantal opslaglocaties voor gevaarlijke 
stoffen aanwezig die hierop nog nader onderzocht dienen te worden. Het groepsrisico 
nabij LPG-tankstations is momenteel redelijk bekend, doordat deze milieuvergunningen 
onlangs zijn geactualiseerd. Landelijk wordt nu een inventarisatie uitgevoerd betreffende 
de hoogte van het groepsrisico bij enkele LPG-tankstations waar op dit moment een 
redelijk hoog groepsrisico aanwezig is. Deze categorie wordt beschouwd als de 
restcategorie eventueel te saneren LPG-tankstations. Het adviesbureau Oranjewoud voert 
dit onderzoek in opdracht van Vrom uit. Wel blijft de lokale overheid de bevoegdheid 
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houden of deze situaties opgelost moeten worden of niet. Afspraak is wel dat de branche 
de sanering van deze zogenaamde restcategorie voor haar rekening neemt. 

Verder is de wetgeving nog steeds aan veranderingen onderhevig. Hierbij moet o.a. ook 
gedacht worden aan de Regeling externe veiligheid inrichtingen. Voor de 
opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen zal deze Regeling in verband met de 
invloedsgebieden waarschijnlijk nog worden aangepast. 

Externe veiligheid in werkprocessen 

In de visie externe veiligheid is uiteengezet op welke wijze in ruimtelijke plannen en in 
milieuvergunningen met het aspect externe veiligheid moet of kan worden omgegaan. In 
ruimtelijke zin is in deze visie onderscheid gemaakt in verschillende gebiedstypen binnen 
de gemeente. Zo is er onderscheid gemaakt in woongebieden, bedrijfsterreinen en het 
landelijk gebied van de gemeente. Daarnaast is onderscheid gemaakt in bestaande en 
nieuwe situaties. Wat de consequenties voor dit onderscheid zijn is in hoofdstuk 7 van dit 
document omschreven. De volgende keuzes zijn gemaakt 

Bestaande situaties 

Hierbij wijkt de visie weinig af van de wettelijke minimum eis. Voor kwetsbare objecten, 
zoals woningen, scholen, bejaardenhuizen etc. geldt een grenswaarde, waarvan in geen 
enkele situatie mag worden afgeweken. Voor beperkt kwetsbare objecten, zoals 
bedrijfsgebouwen, geldt een richtwaarde die voor bestaande situaties wel mag worden 
overschreden. De huidige situatie levert geen saneringsgevallen op. Slechts twee 
risicobronnen moeten nog maatregelen nemen. 

Ook het groepsrisico levert geen wettelijke saneringsituatie op. In deze externe 
veiligheidsvisie wordt voorgesteld dat bij bestaande risicobronnen moet worden 
onderzocht of verdergaande maatregelen aan of bij de risicobron kunnen worden 
getroffen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Hierdoor wordt de veiligheidsituatie 
in de omgeving verbeterd. 

Nieuwe situaties 

In de visie worden drie gebiedstypen onderscheiden, namelijk: woonwijken, 
bedrijventerreinen en het buitengebied. 

Woonwijken: hiervoor wordt een maximaal veiligheidsniveau gehanteerd. Hier worden 
geen nieuwe risicobronnen toegestaan. In een straal van 300 meter rondom een 
woonwijk worden geen nieuwe LPG-tankstations toegelaten. Ook andere risicobronnen 
mogen niet op een te kleine afstand van woonwijken worden opgericht. Behalve voor 
LPG-tankstations kunnen geen uniforme afstanden worden geformuleerd waaraan 
risicobronnen moeten voldoen. Dit is afhankelijk van het type risico dat het bedrijf met 
zich meebrengt. 

In woonwijken wordt een streng veiligheidsbeleid gevoerd, want mensen bevinden zich 
hier gedurende het grootste deel van de dag. Bovendien bevinden de meeste kwetsbare 
objecten, zoals bejaardenhuizen en scholen, zich veelal in woonwijken. 

Bedrijventerreinen: hiervoor geldt qua veiligheidsniveau een grotere flexibiliteit om zo 
gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarbij wordt als voorwaarde gesteld dat 
de risicocontour binnen het eigen bedrijfsterrein blijft. Ook worden geen scholen en grote 
winkelbedrijven binnen een korte afstand van LPG-tankstations toegestaan. Voor het 
groepsrisico op bedrijfsterreinen geldt dat de bevolkingsdichtheden veelal minder zijn en 
de verblijfstijden korter zijn dan in woonwijken.  
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Buitengebied: aangezien het grootste deel van het buitengebied primair 
productiegebied is en de bevolkingsdichtheid laag, wordt voor een veiligheidsniveau 
gekozen dat grotendeels overeenkomt met dat van bedrijventerreinen. Wel wordt hierbij 
rekening gehouden met de recreatie- en kampeerterreinen.  

Voor het groepsrisico is in dit document voor de verschillende situaties telkens 
aangegeven, dat het bestuur van de gemeente hierin een belangrijke rol vervult. Ten 
aanzien van het groepsrisico dient het bestuur van de gemeente namelijk aan te geven 
of een bepaalde situatie aanvaardbaar wordt geacht. Een beslissing op het wel of niet 
aanvaardbaar zijn van een bepaald risico is in de regel niet eenvoudig, in verband met de 
verschillende belangen die hierin spelen. Naast het veiligheidsbelang speelt 
vanzelfsprekend ook een economische belangenafweging. 

Door deze visie externe veiligheid in de dagelijkse werkzaamheden toe te passen, wordt 
verondersteld dat dit document daarbij een adequaat hulpmiddel en het 
beleidsuitgangspunt moet zijn. Zo zal op een eenduidige manier met het plaatsgebonden 
risico moeten worden omgegaan en de verantwoording van het groepsrisico zal op een 
gestructureerde wijze moeten plaatsvinden. De visie externe veiligheid is op zodanige 
wijze geformuleerd dat deze geen belemmeringen moet opleveren, maar juist kansen 
moet bieden bij de uitvoering van de externe veiligheidstaak. 

Uitvoeringsprogramma 

Een aantal externe veiligheidstaken die nog dienen te worden uitgevoerd worden vermeld 
in het uitvoeringsprogramma externe veiligheid van de gemeente Hoogeveen. In het 
uitvoeringsprogramma worden een aantal incidentele taken opgevoerd die in 2010 tot 
2014 moeten worden verricht. Naast de incidentele taken worden de structurele taken in 
het uitvoeringsprogramma opgenomen. In het gemeentelijk uitvoeringsprogramma zal 
het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Drenthe 2006-2010 (PUEV-2) 
worden geïntegreerd. Verlenging van PUEV-2 wordt verwacht voor de periode 2011-
2015. 

Voor het uitvoeringsprogramma 2006-2010 zijn door het Ministerie van VROM financiële 
middelen beschikbaar gesteld (PUEV-2). De verdeling van de gelden naar de gemeente is 
in handen van de Provincie Drenthe. Ook de Provincie Drenthe stelt financiële middelen 
beschikbaar voor de uitvoering van bepaalde externe veiligheidstaken.  

Verder wordt met dit externe veiligheidsbeleid een situatie nagestreefd waarbij tenminste 
aan de wettelijke normen wordt voldaan en waarbij ook een zo veilig mogelijke situatie in 
de gemeente wordt bereikt die redelijkerwijs haalbaar is. Tevens is de visie zodanig 
geformuleerd dat het voor de gemeente een zodanig instrument heeft opgeleverd dat op 
een efficiënte manier in de werkprocessen binnen de gemeente is in te voeren. In het 
uitvoeringsprogramma zal daarom ook aandacht worden geschonken aan het opstellen 
van formats waarmee op een gestructureerde wijze invulling aan het externe 
veiligheidsbeleid kan worden gegeven.  
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22..  AAffkkoorrttiinnggeennlliijjsstt  

ADR Europese overeenkomst, betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen 
over de weg 

BBT Best beschikbare techniek 

BEVI Besluit externe veiligheid inrichtingen 

BLEVE boiling liquid expanding vapor explosion 

BRZO’99 Besluit risico’s zware ongevallen 1999 

CEV Centrum voor externe veiligheid 

CPR Commissie Preventie Rampen 

DN Nominal Diameter (in millimeters) 

EV Externe veiligheid 

FN-CURVE Calamiteitfrequentie afgezet tegen het verwachte aantal doden 

GBA Gemeentelijke basis administratie 

GIS Geografisch Informatiesysteem 

GR Groepsrisico 

HDBD Hulpverleningsdienst Drenthe Brandweer Drenthe 

IVB Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer 

LPG Liquid Propane Gas 

NAM Nederlandse aardolie maatschappij 

NVGS Nota vervoer gevaarlijke stoffen 

PAG Plasbrandaandachtsgebied 

PBZO Preventiebeleid zware ongevallen 

PGS Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 

PR Plaatsgebonden risico 

PUEV Project uitvoering externe veiligheid 

QRA Kwantitatieve risico analyse 

RBM-II Risicoberekeningsmethodiek-II 

REVI Regeling externe veiligheid inrichtingen 

RIVM Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu 

RNVGS Risico normering vervoer gevaarlijke stoffen 

RO Ruimtelijke ordening 

RRGS Registratie risicosituaties gevaarlijke stoffen 

V&W Verkeer en waterstaat 

VGS Vervoer gevaarlijke stoffen 

VROM Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu 
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33..  IInnlleeiiddiinngg  

Voor u ligt de visie op externe veiligheid voor de gemeente Hoogeveen. Met dit document 
heeft de gemeente de visie op externe veiligheid opgesteld en zal bestuurlijk worden 
vastgelegd. De visie schetst een beeld van hoe we moeten omgaan met externe 
veiligheid en de keuzes die we moeten maken als het gaat om externe veiligheid in 
relatie tot bedrijfsvestiging, woningbouw en infrastructuur voor het transport van 
gevaarlijke stoffen. 

We hebben niet de ambitie om met deze visie een alles omvattende oplossing aan te 
dragen. Maar wel maken we duidelijk dat economische en ruimtelijke ontwikkeling en 
externe veiligheid geen op zichzelf staande beleidsvelden zijn. We laten zien hoe deze 
beleidsterreinen in elkaar grijpen en hoe bestuurders en ambtenaren bij economische 
ontwikkeling en ruimtelijke planvorming vroegtijdig rekening kunnen en zouden moeten 
houden met externe veiligheid. Zo zal de gemeente rekening moeten houden met 
externe veiligheidsrisico in de milieuvergunningverlening en in de ruimtelijke ordening. 

In de afgelopen tijd is er veel gewijzigd in het landelijk beleid en de regelgeving op het 
gebied van externe veiligheid. Ook de consequenties van lopende inventarisaties van 
veiligheidsrisico’s zijn nog niet volledig te overzien. Met deze visie wordt ook inzicht 
gegeven in de huidige stand van zaken en wordt een handvat geboden voor het maken 
van keuzes over gewenste ontwikkelingen. 

De visie is van toepassing op de gehele gemeente Hoogeveen. Gezien de omvang van de 
EV-problematiek in de gemeente Hoogeveen en de verwachte ruimtelijke ontwikkelingen, 
hebben we de uitwerking ter hand genomen.  

Bij externe veiligheid gaat het om het inzichtelijk maken en beheersen van de veiligheid 
van de burger in de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen. De risico’s mogen 
een bepaald ‘basisniveau’ niet te boven gaan. Dit basisniveau is via (rijks)beleid in 
wetgeving vastgelegd. Om hieraan invulling te geven, is in de loop der jaren een groot 
aantal documenten opgesteld, waarin is aangegeven op welke wijze invulling aan het 
aspect externe veiligheid moet of kan worden gegeven. De bronnen verschillen sterk qua 
herkomst en inhoud. Sommige zijn technisch van karakter en andere zijn sterk 
beschrijvend, waarbij aan de decentrale overheden enige vrijheid is gegeven om invulling 
te geven aan externe veiligheid. 

In het externe veiligheidsbeleid staat de risicobenadering centraal. Deze vormt het 
uitgangspunt van het Nederlands milieubeleid sinds de Nota Omgaan met Risico’s. In 
deze nota werden destijds al de begrippen plaatsgebonden risico (toen individueel risico 
genoemd) en groepsrisico geïntroduceerd. Met behulp van de risicobenadering wordt 
voor externe veiligheid een relatie gelegd tussen de kans dat een ongewoon voorval met 
gevaarlijke stoffen zich voordoet en het effect van dat voorval op de omgeving van de 
inrichting of van de transportroute. 

Hoe groot het risico in een specifiek geval is, hangt voor inrichtingen onder andere af van 
de omvang van de inrichting, de soort en hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de aard en 
omvang van de activiteiten met gevaarlijke stoffen die daar plaatsvinden. Voor een 
transportroute hangt het risico af van de omvang van het transport, het type stoffen dat 
wordt vervoerd en de route van het transport waarover de gevaarlijke stoffen worden 
vervoerd. Verder is het risico vanzelfsprekend afhankelijk van de getroffen 
veiligheidsmaatregelen en de borging daarvan. 

Het risicobeleid ten aanzien van stationaire inrichtingen met gevaarlijke stoffen is 
gebaseerd op het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI). In het BEVI wordt 
aangegeven welke normen gelden ten aanzien van het Plaatsgebonden Risico (PR) en 
hoe moet worden omgegaan met het Groepsrisico (GR). In hoofdstuk 4 worden de 
externe veiligheidscriteria nader omschreven. 
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In de besluitvorming dient het externe veiligheidsaspect bestuurlijk te worden 
afgewogen. Deze bestuurlijke afweging is alleen mogelijk wanneer tussen de betrokken 
partijen een goede samenwerking is gewaarborgd. Het woord ‘samenwerking’ staat hierin 
centraal. Zonder een goede samenwerking tussen bijvoorbeeld de gemeentelijke 
afdelingen milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening is er geen (goed) extern 
veiligheidsbeleid. Maar ook samenwerking binnen de veiligheidsregio en met externe 
partners zoals de regionale brandweer, de provincie en ondernemers is hierbij van groot 
belang. 

3.1. Wat is externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 
bijvoorbeeld vuurwerk, LPG, ammoniak, chloor en munitie. De productie, het gebruik en 
de opslag van gevaarlijke stoffen vindt plaats binnen inrichtingen waarop de Wet 
milieubeheer van toepassing is. Het vervoer van gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden 
over de weg, het water en per spoor en door buisleidingen. VROM is verantwoordelijk 
voor de coördinatie van het beleid voor externe veiligheid. 

De term ‘externe’ veiligheid wordt gehanteerd omdat het risico voor derden (de 
omgeving) hierin centraal staat. Zij nemen namelijk geen deel aan de activiteit die het 
risico met zich meebrengt. Het gaat dus om mensen die extern zijn ten opzichte van die 
activiteit. 

De twee doelen van extern veiligheidsbeleid is te zorgen dat: 

1. de kans op incidenten zo klein mogelijk is; 
2. het schadelijke effect zo klein mogelijk is in het geval van een incident. 

In het veiligheidsbeleid wordt de volgende formule gehanteerd: 

RISICO = KANS * EFFECT 

De hoogte van het risico kan dus worden beïnvloed door de kans of de grootte van het 
effect. 

3.2. Doel en strategie externe veiligheidsbeleid 

Omdat naast externe veiligheid ook andere veiligheidsaspecten binnen de gemeente 
spelen, gaat het externe veiligheidsbeleid deel uitmaken van het integrale 
veiligheidsbeleid van de gemeente. Het integrale veiligheidsbeleid wordt opgenomen in 
een meerjarenprogramma. Aan het veiligheidsbeleid wordt zodanige invulling gegeven 
dat voor de burgers in de toekomst een zo veilig mogelijke en leefbare omgeving is 
gewaarborgd. Een absolute veiligheid is overigens niet te garanderen ook niet met een 
veiligheidsbeleid als deze. 

Omdat bij veel activiteiten gevaarlijke stoffen 
worden gebruikt, is de combinatie van wonen en 
werken alleen mogelijk als we een bepaald 
risiconiveau accepteren. Welk risiconiveau 
aanvaardbaar is, verschilt per situatie en vraagt om 
een zorgvuldige afweging. Deze visie is dus de input 
voor een gedegen externe veiligheidsbeleid.  

Naast het voorgaande wil de gemeente inzetten op preventie en zo nodig inzetten op 
repressie. Deze ambitie kan ook voor het externe veiligheidsbeleid worden toegepast. 
Daarnaast moet het externe veiligheidsbeleid in de pro-actieve sfeer goed zijn neergezet. 

Wat is het doel van het externe 
veiligheidsbeleid?  

Het tot een aanvaardbaar 
minimum beperken van de 
risico’s waaraan burgers 
kunnen worden blootgesteld. 
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Het externe veiligheidsbeleid bestaat uit de volgende sporen: 

• Brongericht beleid:  Daarmee pakken we de oorzaken van risico’s aan, door 
veiligheidsmaatregelen te borgen in de 
vergunningverlening en handhaving. 

• Omgevingsgericht beleid: Door ruimtelijke inrichtingsmaatregelen zorgt de 
gemeente voor een zo veilig mogelijke leefsituatie. 

Algemeen uitgangspunt voor het externe veiligheidsbeleid is dat allereerst de toepassing 
van brongerichte maatregelen worden onderzocht en daarna (waar nodig) naar 
maatregelen in de omgeving van de risicobron zal worden gekeken. Ook als de wettelijke 
grenswaarden niet worden overschreden, vraagt de gemeente aandacht voor 
bronmaatregelen. Hierbij wordt gestreefd naar een optimaal resultaat binnen wettelijke, 
technische en financiële mogelijkheden. Het principe van best beschikbare techniek (BBT) 
wordt daarbij zoveel mogelijk gehanteerd.  

3.3. Gebruik visie 

Wanneer de gemeente Besluiten neemt in het kader van milieuvergunningverlening en 
ruimtelijke ordening moet rekening worden gehouden met het vastgestelde externe 
veiligheidsbeleid. Daarnaast dient deze visie als ontwikkelingskader voor instrumenten in 
het externe veiligheidsbeleid ten behoeve van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving, routering vervoer gevaarlijke stoffen, ruimtelijk beleid, rampenbestrijding en 
risicocommunicatie. 

Naast de hierboven genoemde beleidsvelden dient ook rekening te worden gehouden met 
deze externe veiligheidsvisie bij de ontwikkeling van de gemeente Hoogeveen. Bij 
ontwikkelingen van toekomstige plannen dient de externe veiligheidsvisie daarvan naast 
andere beleidsvelden deel van uit te maken. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan 
veiligheidsgeïntegreerd ontwerpen van objecten, zoals van woningen en 
kantoorgebouwen. 

3.4. Relatie met andere plannen 

Externe veiligheid is dus geen geïsoleerd beleidsterrein. Bij de ontwikkeling en uitvoering 
van beleid op andere terreinen (milieu, integrale veiligheid, ruimtelijke ordening) houdt 
de gemeente rekening met de uitgangspunten zoals verwoord in deze visie. Dit betekent 
dat externe veiligheid een plaats moet krijgen in de volgende gemeentelijke 
(toekomstige) plannen, zoals Milieubeleidsplan, Integraal Omgevingsplan, Integraal 
Veiligheidsplan, Rampenplan, Communicatieplan, handhavingprogramma’s, 
milieuvergunningen, bestemmingsplannen, structuurvisies, de financiële beleidscyclus 
etc. Na het van kracht worden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(omgevingsvergunning) zal ook daarmee de koppeling moeten worden gemaakt. 

Er moet voor gewaakt dat externe veiligheid op een te laat 
tijdstip in de plannen wordt betrokken en dat daardoor 
verschillende partijen te laat bij een project worden betrokken. 
Het aspect externe veiligheid dient bij wijze van spreken op de 
tekentafel bij het project te worden betrokken en alle 
betrokken partijen er in te betrekken. 

Externe veiligheid 
begint op de 

tekentafel. Betrek 
de betrokken 

partijen tijdig bij 
het project 
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3.5. Te onderscheiden risicobronnen 

Voor het opstellen van de visie externe veiligheid zijn de soorten risicobronnen 
onderverdeeld in stationaire en mobiele risicobronnen. De onderverdeling is als volgt. 

BEVI-inrichtingen(bijlage 4) 
In verband met externe veiligheid zijn er verschillende typen bedrijven met elk hun eigen 
risico. De grootste risico's zijn aanwezig bij de zogenaamde bedrijven met gevaarlijke 
stoffen die onder het BEVI vallen. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld LPG-
tankstations, grote opslaglocaties met gevaarlijke stoffen, met ammoniak gevulde koel- 
en vriesinstallaties, bedrijven die onder de werkingsfeer van het Besluit risico’s zware 
ongevallen (BRZO’99) vallen.  

Overige risicobedrijven (bijlage 4A) 
Verder zijn er nog meer bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt of 
aanwezig zijn, maar niet onder het BEVI vallen. Dit zijn in hoofdzaak de bedrijven die zijn 
vermeld in de Ministeriële regeling provinciale risicokaart en daardoor ook relevant zijn 
voor de risicokaart. De tabel is in bijlage 4 opgenomen. Als gemeente Hoogeveen hebben 
wij de lijst met een aantal risicobedrijven aangevuld, zoals de opslag van vuurwerk 
minder dan 10.000 kg. In bijlage 4A zijn ook de inrichtingen opgenomen waar in totaal 
meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen, eventueel verdeeld over verschillende 
opslagvoorzieningen, aanwezig zijn.  

Ook het munitiedepot en de aardgaslocatie van de NAM zijn in bijlage 4A als overige 
risicobronnen vermeld. In bijlage 4B zijn de vuurwerkopslag- en verkoopplaatsen  

Wanneer de ondergrenzen die in de tabel zijn genoemd voor een bepaalde situatie 
worden overschreden, zijn deze situaties voor de gemeente Hoogeveen voor externe 
veiligheid relevant. 

Transport gevaarlijke stoffen 
Het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, spoor, over het water en via 
buisleidingen wordt ook als een mogelijke risicobron aangemerkt. Vooral bij ruimtelijke 
plannen in de directe omgeving van een transportroute voor gevaarlijke stoffen moet 
rekening worden gehouden met externe veiligheid. Ditzelfde geldt vanzelfsprekend ook 
wanneer een nieuwe route voor gevaarlijke stoffen wordt geïntroduceerd of als een 
ontheffing voor het transport van een gevaarlijke stof moet worden afgegeven. 

3.6. Leeswijzer 

De visie externe veiligheid is o.a. gebaseerd op het landelijk externe veiligheidsbeleid. In 
hoofdstuk 1 van dit document treft u een samenvatting van de externe veiligheidsvisie 
aan. Een lijst met gehanteerde afkortingen vindt u terug in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 
wordt in de inleiding het landelijk beleid op hoofdlijnen aangehaald. In het vierde 
hoofdstuk van dit document worden de criteria die gelden voor het externe 
veiligheidsbeleid uiteengezet. Deze criteria zijn gebaseerd op de landelijke wetgeving. 

In hoofdstuk 5 is de huidige veiligheidssituatie van de gemeente Hoogeveen uiteengezet. 
De huidige situatie is gebaseerd op een uitgevoerde inventarisatie die op de 
signaleringskaart zal worden vastgelegd. De signaleringskaart heeft een dynamisch 
karakter en wordt in overeenstemming met het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 
zo vaak als nodig geactualiseerd. 

In hoofdstuk 6 van dit document ligt de kern van het te voeren externe veiligheidsbeleid 
binnen de gemeente Hoogeveen. In dit hoofdstuk is het te voeren externe 
veiligheidsbeleid beschreven dat is gebaseerd op het ambitieniveau van de gemeente. Dit 
ambitieniveau is door het college van de gemeente vastgesteld. 
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De acties die volgen uit het beleid worden in een uitvoeringsprogramma vastgelegd. Het 
uitvoeringsprogramma wordt als een gescheiden document bij de visie gevoegd. In het 
uitvoeringsprogramma wordt een onderverdeling gemaakt in incidentele en structurele 
externe veiligheidstaken. In een tabel wordt de planning voor de jaren 2010 tot 2014 op 
hoofdlijnen samengevat.  

In bijlage 2 is de typering van de gemeente Hoogeveen naar verschillende gebiedstypen 
omschreven. Het verschil in gebiedstypen is in hoofdstuk 5 terug te vinden in de visie op 
externe veiligheid. 

In bijlage 3 is de drempelwaardenlijst van de leidraad risico-inventarisatie Externe 
Veiligheid opgenomen. Deze bijlage geldt als uitgangspunt voor de kwalificering van de 
overige risicobedrijven binnen Hoogeveen. 

Bijlage 4 heeft betrekking op de binnen de gemeente Hoogeveen gevestigde bedrijven 
die in het kader van externe veiligheid als een risicobron worden aangemerkt. De 
risicobronnen worden in onderscheiden in risicobronnen die onder het BEVI vallen en 
overige risicobedrijven en vuurwerkbedrijven.  

Bij dit document is een definitielijst gevoegd (bijlage 1), waarin een aantal begrippen uit 
dit document is toegelicht. Voor het opstellen van dit document is gekozen voor 
hantering van externe veiligheidsbegrippen die overeenkomen met de landelijke 
wetgeving. 
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44..  EExxtteerrnnee  VVeeiilliigghheeiiddssccrriitteerriiaa  

Algemene veiligheidscriteria voor de beoordeling van BEVI-inrichtingen en transport van 
gevaarlijke stoffen zijn: 
• plaatsgebonden risico (PR); 
• groepsrisico (GR). 
 
In de inleiding is al aangegeven, dat het accepteren van risico’s onvermijdelijk is. 
Algemeen geldt, dat een risicosituatie aanvaardbaar is als de beste veiligheidssituatie 
binnen de wettelijke, technische en financiële mogelijkheden is gerealiseerd. Dus als 
voldaan is aan de wettelijke grenswaarden, dient ook te worden gekeken naar 
mogelijkheden om de veiligheidssituatie verder te optimaliseren. 
De voorkeur is gegeven aan bronmaatregelen boven omgevingsgerichte maatregelen. 
Het veiligheidsniveau dat voor een bepaalde situatie haalbaar is, hangt af van meerdere 
aspecten, zoals sociaaleconomische en ruimtelijke aspecten, maar ook het ambitieniveau 
van de gemeente zelf speelt hierin een belangrijke rol.  
De huidige veiligheidssituatie van de gemeente Hoogeveen wordt verderop in deze visie 
beschreven in hoofdstuk 5. 

4.1. BEVI-inrichtingen 

In het BEVI wordt voor de inrichtingen die onder de werking van dit Besluit vallen een 
onderverdeling gemaakt tussen zogenaamde categoriale en niet-categoriale bedrijven. 
Voor de categoriale bedrijven zijn de afstanden die gelden voor het plaatsgebonden risico 
en het invloedsgebied om het groepsrisico te beoordelen vastgelegd in de Regeling 
externe veiligheid inrichtingen (REVI). Doordat voor deze bedrijven de plaatsgebonden 
risicocontouren PR10-6 bij regeling zijn vastgesteld, mogen voor het plaatsgebonden 
risico in principe geen berekeningen worden uitgevoerd, wat kostenbesparend werkt voor 
zowel het bedrijfsleven als de overheid. Het groepsrisico mag daarentegen voor een 
heterogeen verdeelde omgeving wel worden berekend. Van de inrichtingen die onder het 
BEVI vallen is een opsomming gegeven in artikel 2 van dat besluit en zijn tevens in het 
REVI genoemd. 

Van de overige niet-categoriale bedrijven die onder het BEVI vallen zullen echter wel 
berekeningen moeten worden uitgevoerd om het plaatsgebonden risico te kunnen 
bepalen. Deze berekeningen worden door middel van een kwantitatieve risicoanalyse 
(QRA) uitgevoerd. In het REVI is vastgelegd dat een QRA met behulp van het 
rekenprogramma Safeti-nl moet worden berekend. 

In deze paragraaf worden de externe veiligheidscriteria met de bijbehorende definities 
die gelden voor inrichtingen die onder het BEVI vallen uitgebreid beschreven. In de 
toekomst bestaat volgens het BEVI de mogelijkheid dat het aantal inrichtingen dat onder 
het besluit valt wordt uitgebreid met andere type inrichtingen waar ook externe veiligheid 
een belangrijke plaats inneemt. 

Een aantal begrippen dat van belang zijn om een goede invulling aan het externe 
veiligheidsbeleid te kunnen geven worden hierna in kaders weergegeven. 
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4.1.1.  Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in de kans per jaar dat een persoon op een 
plaats buiten een inrichting onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, 
komt te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die 
inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.  

Het externe veiligheidsbeleid voorziet erin dat mensen niet langdurig op een plaats 
verblijven waar plaatsgebonden risico’s te hoog zijn. Het hanteren van een norm voor het 
plaatsgebonden risico biedt een basis veiligheidsniveau voor individuele burgers in de 
omgeving van een risicovolle activiteit. Dit basis veiligheidsniveau is als norm wettelijk 
vastgelegd en daardoor handhaafbaar. Het plaatsgebonden risico biedt een kader voor 
het scheiden en op afstand houden van risicovolle activiteiten ten opzichte van andere 
ruimtelijke functies en andersom.  

Het plaatsgebonden risico is op de risicokaart als een contour zichtbaar gemaakt door 
alle punten waar het plaatsgebonden risico één op de miljoen per jaar is (PR10-6) met 
elkaar te verbinden. 

Voor het plaatsgebonden risico gelden twee waarden, namelijk een grenswaarde voor 
kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Objecten die 
als kwetsbare objecten worden aangemerkt zijn bijvoorbeeld woningen, scholen en 
verzorgingshuizen. Kwetsbare objecten zijn eigenlijk objecten waar de zelfredzaamheid 
minder groot wordt verwacht. Beperkt kwetsbare objecten zijn onder meer 
bedrijfsgebouwen. 

Overgangssituatie 

Voor bestaande situaties die nog niet aan de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico 
(PR10-6) voldoen geldt in overeenstemming met het BEVI een overgangssituatie. Zo 
spoedig mogelijk maar in ieder geval met ingang van 1 januari 2010 moet in alle 
gevallen worden voldaan aan de grenswaarde 10-6. Alleen voor de LPG-tankstations is 
deze datum een half jaar opgeschort. De LPG-tankstations moeten met ingang van 1 juli 
2010 aan genoemde grenswaarde voldoen. 

Grenswaarde 

In het BEVI is in de artikelen 6 en 7 vastgelegd dat aan de grenswaarde voor het 
plaatsgebonden risico (PR10-6) moet worden voldaan. De grenswaarde voor het 
plaatsgebonden risico geldt voor kwetsbare objecten. 

De grenswaarde geldt als een wettelijke norm, waarvan niet mag worden afgeweken. 
Nieuwe situaties moeten direct aan de grenswaarde voldoen en bestaande situatie 
moeten zo snel mogelijk aan de grenswaarde voldoen, doch uiterlijk op 1 januari 2010 
(LPG voor 1 juli 2010).  

De objecten die als kwetsbaar moeten worden aangemerkt zijn vermeld in artikel 1 van 
het BEVI. Deze lijst met objecten is overigens niet limitatief. De gemeentelijke overheid 
heeft de mogelijkheid deze lijst aan te vullen of zelfs beperkt kwetsbare objecten als 
kwetsbare aan te merken. In de definitielijst (bijlage 1) is een opsomming van de 
kwetsbare objecten gegeven. 

Naast de grenswaarde geldt ook een richtwaarde. 

Richtwaarde 

In het BEVI is eveneens in de artikelen 6 en 7 vastgelegd dat voor het 
plaatsgebonden risico (PR10-6) een richtwaarde geldt, waaraan zoveel mogelijk moet 
worden voldaan. De richtwaarde voor het plaatsgebonden risico geldt voor beperkt 
kwetsbare objecten. 
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De objecten die als beperkt kwetsbaar moeten worden aangemerkt zijn eveneens in 
artikel 1 van het BEVI vermeld. Ook deze lijst met objecten is niet limitatief. Het bevoegd 
gezag van de gemeente heeft de mogelijkheid om bepaalde beperkt kwetsbare objecten 
als kwetsbaar object aan te merken. Dit kan bijvoorbeeld door kantoorgebouwen of 
bedrijfswoningen als kwetsbaar aan te merken. De gemeente Hoogeveen kiest ervoor 
hierin het landelijk beleid te volgen. In de definitielijst (bijlage 1) is ook van deze 
objecten een opsomming gegeven. 

Samenvattend de normen van BEVI 

In de tabel worden de grens- en richtwaarden weergegeven die van toepassing zijn voor 
het plaatsgebonden risico. 

 
Wet milieubeheer 

Wet op de ruimtelijke 
ordening 

Bestaande 
situatie 
tot 1 
januari 
2010 

Kwetsbaar Grenswaarde PR10-5 Grenswaarde PR10-5 

Beperkt 
kwetsbaar 

Streven naar richtwaarde 
PR10-5 

Streven naar richtwaarde 
PR10-5 

Vanaf 1 
januari 
2010 

Kwetsbaar Grenswaarde PR10-6 Grenswaarde PR10-6 

Beperkt 
kwetsbaar 

Richtwaarde PR10-6 Richtwaarde PR10-6 

4.1.2. Groepsrisico 

Het groepsrisico wordt uitgedrukt in de kans per jaar dat tenminste 10, 100 of 1000 
personen komen te overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het 
invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting, waarbij 
een gevaarlijke stof betrokken is. 

Omdat er allerlei verschillende scenario’s denkbaar zijn waardoor een gevaarlijke stof kan 
vrijkomen, kan daarbij ook het aantal mogelijke slachtoffers variabel zijn. Het aantal 
slachtoffers is namelijk afhankelijk van de personendichtheid in de omgeving van een 
risicobron. 

Het groepsrisico bestaat niet uit één 
getal, maar bestaat uit een serie 
mogelijke ongevallen met daarbij een 
aantal dodelijke slachtoffers. Dit wordt 
door middel van een zogenaamde fN-
curve ook wel groepsrisicocurve 
aangegeven (zie figuur hiernaast). Deze 
fN-curve geeft de oriëntatiewaarde aan. 

Het invloedsgebied waarbinnen het 
groepsrisico moet worden bepaald wordt 
op de kaart aangegeven. Het verschil in 
het groepsrisico voor verschillende 
locaties zou met verschillende kleuren op 
een kaart kunnen worden weergegeven. 

(Figuur 3.1.2 Groepsrisicocurve.) 

Het invloedsgebied van een risicobron is afhankelijk van de gevaareigenschappen van 
een gevaarlijke stof en de hoeveelheid daarvan evenals de getroffen 
veiligheidsmaatregelen. Voor een aantal bedrijven is de grootte van de invloedsgebieden 
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in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (REVI) vastgelegd. Wanneer het 
invloedsgebied niet in het REVI is vastgelegd, wordt het invloedsgebied in het algemeen 
begrensd door de 1% letaliteitsgrens. Deze grens komt ongeveer overeen met een 
plaatsgebonden risico PR10-8 of 10-9. 

Wanneer een milieuvergunning voor het oprichten of het veranderen van een inrichting, 
inclusief revisievergunning, dat nadelige gevolgen heeft voor het plaatsgebonden risico of 
een bestemmingsplan wordt vastgesteld, moet op grond het BEVI (artikelen 12 en 13) 
het groepsrisico worden verantwoord. Het bestuur van de gemeente dient hierin de 
afweging te maken of een bepaalde situatie wel of niet aanvaardbaar wordt geacht. 

In de verantwoording van het groepsrisico moet aandacht worden geschonken aan de 
wijziging van het groepsrisico, de mate van veiligheid van de risicobron, de communicatie 
over en weer met de omgeving en de capaciteiten van de hulpverlening en de 
zelfredzaamheid van de personen die in de omgeving van de risicobron verblijven.  

Bij de verantwoording van het groepsrisico in het kader van een milieuvergunning moet 
aandacht worden geschonken aan de opsomming van artikel 12, eerste lid en voor een 
ruimtelijk besluit artikel 13, eerste lid van het BEVI.  

Verantwoordingsplicht Ruimtelijke 
Ordening 

De verantwoordingsplicht volgens BEVI stelt dat gemeenten hun afwegingen met 
betrekking tot het groepsrisico bij ruimtelijke wijzigingen (bijvoorbeeld wijziging, 
actualisatie van bestemmingsplannen en het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen) 
openbaar en inzichtelijk moeten maken. In de besluiten dienen in het kader van de 
verantwoordingsplicht van het groepsrisico in ieder geval de volgende punten aan de 
orde te komen (artikel 13 BEVI): 

1. Aanwezige dichtheid van personen in het invloedsgebied van de betrokken 
inrichting; 

2. De omvang van het groepsrisico; 
3. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het 

groepsrisico bij de betrokken inrichting(en); 
4. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het 

groepsrisico in het ruimtelijke besluit; 
5. De mogelijkheden tot voorbereiding op de bestrijding en beperking van de omvang 

van een ramp of zwaar ongeval; 
6. De mogelijkheden van personen die zich in het invloedsgebied van de inrichting 

bevinden om zichzelf in veiligheid te brengen; 
7. De voor- en nadelen van andere mogelijkheden tot ruimtelijke ontwikkelingen met 

een lager groepsrisico; 
8. De mogelijkheden en voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico 

in de nabije toekomst; 
9. De voorschriften die het bevoegd gezag voornemens is te verbinden in geval van 

het afgeven van een oprichtingsvergunning, in geval deze verhogend werkt op het 
groepsrisico van het betrokken gebied; 

10. Het advies van de regionale brandweer. 

Toelichting figuur: 

Binnen PR10E-06 (PR10
-6

) zijn 
kwetsbare objecten niet toegestaan. 
Binnen het invloedsgebied moet het GR 
worden verantwoord. 
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Verantwoordingsplicht Wet milieubeheer 

Ook dient het bevoegd gezag een afweging met betrekking tot het groepsrisico te maken 
wanneer een milieuvergunning wordt aangevraagd voor het oprichten van een risicobron 
die onder het BEVI valt, of bij een aanvraag voor de verandering van een inrichting 
waarbij die verandering een nadelig gevolg voor het plaatsgebonden risico heeft. Dit 
laatste geldt eveneens voor revisievergunningen. In deze besluiten dienen in het kader 
van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico in ieder geval de volgende punten aan 
de orde te komen (artikel 12 BEVI): 

1. Aanwezige dichtheid van personen in het invloedsgebied van de betrokken 
inrichting; 

2. De bijdrage van de inrichting op de hoogte van het groepsrisico; 
3. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het 

groepsrisico bij de betrokken inrichting(en); 
4. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het 

groepsrisico in het besluit; 
5. De mogelijkheden tot voorbereiding op de bestrijding en beperking van de omvang 

van een ramp of zwaar ongeval; 
6. De mogelijkheden van personen die zich in het invloedsgebied van de inrichting 

bevinden om zichzelf in veiligheid te brengen; 
7. Het advies van de regionale brandweer. 

Vaststelling van de personendichtheid 

Om de hoogte van het groepsrisico in de omgeving van een risicobron te kunnen 
bepalen, is het noodzakelijk de personendichtheid binnen het invloedsgebied van de 
risicobron vast te stellen. Het is van belang dat de bepaling van de personendichtheid op 
een eenduidige manier plaatsvindt. Het gebruikmaken van de Gemeentelijke Basis 
Administratie (GBA) bij de vaststelling van de 
personendichtheid heeft de eerste voorkeur. Wanneer het 
GBA voor bepaalde objecten niet kan worden gebruikt, 
dienen de gegevens van de gebruiksvergunning te worden 
geraadpleegd. Wanneer ook geen gebruiksvergunning 
aanwezig is moet de maximale bezettingsgraad van de 
bouwvergunning worden geraadpleegd. Wanneer sprake is 
van enkel geprojecteerde objecten en er geen gegevens 
over de personendichtheid beschikbaar zijn, moet van 
kengetallen worden uitgegaan.  

Wanneer de personendichtheid alleen met gebruikmaking van kengetallen kan worden 
bepaald, worden voor de hieronder onderscheiden situaties de volgende bronnen 
geraadpleegd: 

• Stationaire risicobron:  Handleiding Risicoberekeningen BEVI 
• Transport:    PGS 3 (voorheen CPR 18 “Het paarse boek”) Deel 2 

     “Transport” 
• Buisleiding:   Ontwerp Besluit externe veiligheid buisleidingen 

Regionaal brandweeradvies 

Op grond van artikel 12, derde lid en artikel 13, derde lid van het BEVI dient in het kader 
van de verantwoording van het groepsrisico het dagelijks bestuur van de regionale 
brandweer (Hulpverleningsdienst Drenthe) in de gelegenheid te worden gesteld om 
advies uit te brengen. De regionale brandweer adviseert de gemeente over de 
mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een 
ramp of zwaar ongeval als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen 
in de inrichting die het groepsrisico veroorzaakt, waarvan de gevolgen zich uitstrekken 
buiten die inrichting. Verder geeft de regionale brandweer een advies over de 

Vaststelling GR: 
1. GBA 
2. Populatiebestanden 

van RIVM 
3. Gebruiksvergunning 

met bezettingsgraad 
4. Bouwvergunning 
5. Kentallen 
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mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied en het effectgebied 
van de inrichting die het groepsrisico veroorzaakt, om zich in veiligheid te kunnen 
brengen indien zich in die inrichting een ramp of zwaar ongeval voordoet. In de 
besluitvorming dient het door de brandweer uitgebrachte advies te worden meegewogen. 

4.2. Convenant LPG-Autogas 

Het convenant LPG-Autogas is de uitwerking van de in het kabinetsstandpunt 
Ketenstudies gemaakte afspraak over de invoering van veiligheidsmaatregelen voor 
2010. De invoering van deze maatregelen vermindert de externe veiligheidsrisico’s bij de 
overslag van een LPG-tankauto naar een LPG-opslagtank en langs de transportroutes van 
LPG-tankauto’s. 
De hoofddoelstelling van het convenant is de EV-knelpunten van het plaatsgebonden 
risico en/of het groepsrisico bij LPG-tankstations voor 1 januari 2010 te beëindigen, 
waarvan de overschrijding van het groepsrisico voor 31 december 2010 moet zijn 
opgelost. 

Wat betekent het convenant voor het bevoegd gezag: 
1. In het convenant is afgesproken dat de sector veiligheidsmaatregelen neemt (het 

toepassen van een verbeterde vulslang op LPG-tankauto’s en het aanbrengen van een 
hittewerende coating op alle LPG-tankauto’s). 

2. Ondanks deze maatregelen blijft er een restcategorie LPG-tankstations over met 
knelpunten voor het plaatsgebonden risico PR10-6 en/of het groepsrisico. De sector 
zal de problemen rond deze restcategorie gaan oplossen en de kosten hiervoor 
dragen, door het beëindigen van de verkoop van LPG, of door het verplaatsen van het 
vulpunt of door het verplaatsen van het gehele tankstation. 

Wanneer in de gemeente een LPG-tankstation aanwezig is dat ondanks de 
veiligheidsmaatregelen niet kan voldoen aan het plaatsgebonden risico (PR10-6) en/of het 
groepsrisico, dan ziet de gemeente erop toe dat de LPG-sector ervoor zorgt dat het 
knelpunt zo snel mogelijk wordt opgelost. De termijn van vier jaar hiervoor is gestart na 
publicatie van het REVI op 8 september 2004 en loopt tot uiterlijk 1 januari 2010. Deze 
termijn is verlengd tot 1 juli 2010. 
De sector kan de gemeente verzoeken medewerking te verlenen aan het verplaatsen van 
het vulpunt of van het gehele LPG-tankstation. Wanneer dit niet mogelijk is, dan moet de 
LPG-sector de verkoop van LPG op de betreffende locatie stoppen. 
 
De sanering als genoemd in het convenant heeft betrekking hebben op de overschrijding 
van het PR10-6 en een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Ten 
aanzien van het groepsrisico blijft de lokale overheid wel de bevoegdheid houden om 
bijvoorbeeld een overschrijding van het groepsrisico desondanks aanvaardbaar te vinden. 
Bijvoorbeeld de bestrijding en bereikbaarheid in combinatie met de zelfredzaamheid is 
voldoende groot om de situatie aanvaardbaar te vinden. Knelpunten ten aanzien van het 
groepsrisico worden door de branche in overleg met de lokale overheid opgelost. 
Betreffende de sanering van de restcategorie LPG-tankstations heeft het Ministerie van 
Vrom in 2009 een brief aan de gemeenten gestuurd. 
 
De veiligheidsmaatregelen die de branche gaat treffen, zullen van invloed zijn op het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Op dit moment is de branche al gestart om 
LPG-tankwagens te voorzien van dergelijke veiligheidsmaatregelen. 
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Foto: Insulcon deken 

Hittewerende bekleding: 
De LPG-branche heeft toegezegd haar LPG-
tankwagenpark te voorzien een 
hittewerende bekleding (Insulcon-dekens). 
Eind 2010 zal het LPG-tankwagenpark die 
bij de LPG-branche zijn aangesloten, 
voorzien zijn van deze dekens. Het eerste 
voertuig is al op de Nederlandse wegen te 
zien. Op de foto hiernaast is een tank van 
de LPG-wagen voorzien van een 
hittewerende deken. 
 
Op de foto hieronder is de hittewerende 
LPG-tankwagen in zijn geheel te zien. 

Foto: LP-Autogas met een hittebestendige LPG-

tankwagen 
 
 
 

4.3. Ontplofbare stoffen 

Voor de opslag van ontplofbare stoffen, zoals munitie, is het BEVI niet van toepassing en 
dus ook het REVI is hierop niet van toepassing. Een munitiedepot brengt vanuit 
veiligheidsoogpunt belemmeringen mee voor o.a. de ruimtelijke ordening. Het externe 
veiligheidsbeleid voor de opslag van ontplofbare stoffen is gebaseerd op het 
minimaliseren van de kans op letsel door het uitsluitend beschouwen van de effecten en 
niet de risico’s (kans X effect) van een calamiteit bij een dergelijke opslag. 

Voor de opslag van ontplofbare stoffen gelden veiligheidsafstanden die te onderverdelen 
zijn in A-, B- en C-zones. In de Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik 
kunnen de afstanden die voor deze zones geldt worden bepaald. Wanneer het om 
inrichtingen van defensie gaat worden deze zones door het Ministerie van defensie 
berekend.  

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de 
hierboven genoemde zones. 

De afstanden die in overeenstem-

ming met het Revi gelden voor de 

bestaande situatie, zullen pas voor 

de nieuwe situaties gaan gelden als 

het Besluit LPG-tankstations 

milieubeheer hierop is gewijzigd. In 

het LPG-Besluit zal een doel-

voorschrift worden opgenomen met 

de strekking dat bevoorrading van 

LPG op een veilige wijze moet 

plaatsvinden. 

Dit kan worden bereikt door 

bevoorrading met een 

hittebestendige LPG-tankwagen of 

door middel van het plaatsen van 

een sproeiinstallatie nabij het LPG-

vulpunt, waaronder de LPG-

tankwagen tijdens het lossen wordt 

geplaatst. 
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4.4. Transport van gevaarlijke stoffen 

Het externe veiligheidsbeleid beperkt zich niet alleen tot de stationaire risicobronnen, 
maar heeft ook betrekking op de mobiele risicobronnen. In het externe veiligheidsbeleid 
worden hiervoor de volgende modaliteiten onderscheiden: 

• transport van gevaarlijke stoffen over de weg; 
• transport van gevaarlijke stoffen per spoor; 
• transport van gevaarlijke stoffen over binnenwateren; 
• transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is volgens landelijk beleid in de Circulaire 
Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen, hierna Circulaire genoemd, geregeld. In 
deze circulaire wordt de risiconormering voor het transport van gevaarlijke stoffen 
geregeld. Binnenkort zal deze circulaire worden vervangen door het Besluit transport 
externe veiligheid (BTEV). Totdat dit nieuwe Besluit in werking treedt zal de circulaire in 
de regel als wetgeving worden gehanteerd. 

In 2003 is door VROM en V&W een onderzoek uitgevoerd om het spanningsveld die er 
was en is tussen ruimte, vervoer en veiligheid weg te nemen. Daarvoor is in 2005 een 
Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen (NVGS) opgesteld. Deze nota heeft tot doel dat een 
toekomstvaste oplossing wordt geboden voor de borging van veiligheid bij toenemende 
ruimtelijke ontwikkelingen en de toenemende transporten van gevaarlijke stoffen. 
Hiervoor zijn twee sporen gevolgd, namelijk: 

• Vorming van het Basisnet voor de modaliteiten spoor, water en weg; 
• Het permanent veiliger maken van het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

4.4.1. Basisnet 

Met de basisnetten Water, Weg en Spoor wordt beoogd een duurzaam evenwicht tussen 
ruimtelijke ontwikkelingen, vervoer van gevaarlijke stoffen en veiligheid te realiseren. Dit 
gebeurt door alle hoofdvaarwegen, rijkswegen en spoorwegen in te delen in categorieën. 
Deze categorieën verschillen in de mate waarin er beperkingen gelden voor vervoer en/of 
ruimtelijke ontwikkelingen. Beperkingen voor het vervoer worden vastgelegd in een 
gebruiksruimte, beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen in een veiligheidszone. 

Het Basisnet zorgt enerzijds voor robuuste, duurzame en multimodale verbindingen 
tussen de chemische clusters en met het achterland. Daarmee biedt het Basisnet 
duidelijkheid aan vervoerders over welke routes zij nu en in de toekomst kunnen 
vervoeren. Ook wordt er zekerheid geboden aan verladers voor investeringsbeslissingen.  

Anderzijds biedt het Basisnet duidelijkheid aan gemeenten en provincies over de 
consequenties van het vervoer van gevaarlijke stoffen voor ruimtelijke ontwikkelingen 
alsmede voor de hulpverlening en rampenbestrijding. Na de vaststelling van het Basisnet 
wordt de onzekerheid van telkens veranderende marktverwachtingen namelijk vervangen 
door de zekerheid van vaste gebruiksruimtes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Het Basisnet bestaat uit 3 hoofdcategorieën: 

• Het vervoer van gevaarlijke stoffen krijgt geen beperkingen opgelegd, maar er 
gelden wel ruimtelijke beperkingen; 

• Er gelden beperkingen voor het vervoer en voor de ruimtelijke ontwikkelingen; 
• Er gelden alleen beperkingen voor het vervoer en niet voor de ruimtelijke 

ontwikkelingen. 

Uit de gevoeligheidsanalyse die hiervoor is uitgevoerd is gebleken dat de grootste risico’s 
primair worden veroorzaakt door het transport van brandbare gassen (LPG). Ook is uit de 
analyse gebleken dat er voor de wegen die binnen het grondgebied van Hoogeveen 
liggen geen knelpunten voor het plaatsgebonden risico zijn of worden verwacht. Ditzelfde 
geldt voor het groepsrisico.  
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Een en ander heeft geleid tot een voorlopig voorstel voor het Basisnet “Weg”. Het 
Basisnet water is al vastgesteld, maar is voor Hoogeveen niet relevant. Het Basisnet 
spoor is nog niet afgerond in verband met een aantal knelpunten in Nederland. Het 
Basisnet wordt uiteindelijk vastgelegd in het Besluit externe veiligheid transport. Het 
concept Besluit is al gepubliceerd. 

Basisnet begrippen 

Volgens het voorlopige voorstel Basisnet weg en spoor moet voor het transport van 
gevaarlijke stoffen rekening worden gehouden met de volgende aspecten: 
1. Veiligheidszone; 
2. Plasbrandaandachtsgebied; 
3. Groepsrisico. 

Veiligheidszone 
De zone langs de weg, gerekend vanaf het midden van de weg of spoor, waarbinnen 
beperkingen voor ruimtelijke ontwikkeling gelden. Binnen deze zone zijn geen nieuwe 
kwetsbare objecten toegestaan. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn alleen in 
uitzonderingsgevallen toegestaan. Binnen de gemeente Hoogeveen zijn geen 
veiligheidszones langs de wegen aanwezig. Het Basisnet “SPOOR” is in concept gereed. 
Uit de inventarisatie is gebleken dat binnen de gemeente Hoogeveen geen knelpunten 
ten aanzien van het transport van gevaarlijke stoffen via het spoor aanwezig zijn. Dit 
geldt zowel voor het plasbrandaandachtsgebied, het plaatsgebonden risico als het 
groepsrisico. 

Plasbrandaandachtsgebied (PAG) 
Een zone van 30 meter vanaf de rechterkant van de weg of spoor waarvoor een 
motiveringsverplichting geldt wanneer kwetsbare objecten binnen deze zone worden 
gebouwd. Beperkt kwetsbare objecten zijn dus wel zonder meer toegestaan. 
Binnen de gemeente Hoogeveen zijn alleen de autosnelweg A28 en het spoor 
aangewezen waarvoor een plasbrandaandachtsgebied geldt. 

Groepsrisico 
De verantwoording van het groepsrisico dient plaats te vinden wanneer binnen het 
aandachtsgebied van 200 meter vanaf het midden van de weg of het spoor ruimtelijke 
ontwikkelingen plaatsvinden. Dit wijzigt dus niet ten opzichte van de huidige werkwijze, 
waarop het groepsrisico wordt verantwoord. Om te voorkomen dat het groepsrisico 
toeneemt als gevolg van de toename van het vervoer is voor de berekening van het 
groepsrisico rekening gehouden met de maximale gebruiksruimte die geldt voor het 
vervoer. Ook voor de gemeente Hoogeveen is met de maximale gebruiksruimte 
gerekend. De autosnelwegen bij Hoogeveen vallen in de hoofdcategorie 1 van het 
Basisnet, waar er geen beperkingen aan het vervoer worden opgelegd, maar wel 
eventueel op ruimtelijke ontwikkelingen. 

4.4.2. Circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen 

Tot het moment dat het Besluit externe veiligheid voor transport nog niet in werking is 
getreden zal moeten worden getoetst aan de circulaire Risico Normering Vervoer 
Gevaarlijke Stoffen, hierna circulaire RNVGS.  

In de circulaire RNVGS zijn normen voor het plaatsgebonden risico vastgelegd. De 
normen moeten worden gevolgd voor zowel het nemen van een vervoersbesluit dan wel 
een omgevingsbesluit (bestemmingsplan, structuurplan, vrijstellingen etc.). 

Berekeningen voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico worden met behulp van 
het programma RBM-II uitgevoerd. 
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Plaatsgebonden risico 

Voor het plaatsgebonden risico wordt ook hier onderscheid gemaakt in grens- en 
richtwaarden. Grenswaarden moeten bij de uitoefening van een wettelijke bevoegdheid 
in acht worden genomen, terwijl met richtwaarden zoveel mogelijk rekening moet 
worden gehouden. Ook in deze circulaire gelden de grenswaarden voor kwetsbare 
objecten en de richtwaarden gelden voor beperkt kwetsbare objecten. De typering van 
de verschillende objecten komt grotendeels overeen met artikel 1 van het BEVI. In de 
definitielijst (bijlage 1) is een opsomming van de kwetsbare en beperkt kwetsbare 
objecten gegeven. 

In de tabel worden de normen weergegeven die van toepassing zijn voor het 
plaatsgebonden risico. 

 Vervoersbesluit Omgevingsbesluit 

Bestaande situatie 
Grenswaarde PR10-5 
Streven naar PR10-6 

Grenswaarde PR10-5 
Streven naar PR10-6 

Nieuwe 
situatie 

Kwetsbaar Grenswaarde PR10-6 Grenswaarde PR10-6 

Beperkt 
kwetsbaar 

Richtwaarde PR10-6 Richtwaarde PR10-6 

Algemeen wordt gesteld dat buiten de weg geen PR10-6 contour aanwezig is. Voor een 
PR10-6 contour buiten de weg zijn ongeveer 8 LPG-tankwagens per dag nodig. (Bron: 
Studiewijzer QRA en transport, versie december 2005.) 

Groepsrisico 

Naast de toetsing aan het plaatsgebonden risico moet ook het groepsrisico worden 
verantwoord. De circulaire geeft aan dat het groepsrisico aan de oriëntatiewaarde dient 
te worden getoetst. De oriënterende waarde voor het GR bij het vervoer van gevaarlijke 
stoffen wordt berekend per kilometer wegvak per jaar (zie figuur 3.1.2.: 

• 10-4 voor een ongeval met ten minste 10 dodelijke slachtoffers; 
• 10-6 voor een ongeval met ten minste 100 dodelijke slachtoffers; 
• 10-8 voor een ongeval met ten minste 1000 dodelijke slachtoffers; 
• Enz. (een lijn door deze punten bepaalt de oriënterende waarde). 

Bij toetsing moet worden bezien of de kans per kilometer route of tracé op een bepaald 
aantal slachtoffers groter is dan de hierboven genoemde oriëntatiewaarde. De 
oriëntatiewaarde geldt voor zowel vervoersbesluiten als omgevingsbesluiten en in zowel 
bestaande als nieuwe situaties. 
Voor elke overschrijding van de oriëntatiewaarde of bij een toename van het GR moet 
verantwoording worden afgelegd.  

De Circulaire kent overigens geen verplichting om bij de regionale brandweer advies te 
vragen wanneer een ontwikkeling in de nabijheid van een transportroute voor gevaarlijke 
stoffen plaatsvindt of wanneer een verkeersbesluit moet worden genomen voor een tracé 
voor gevaarlijke stoffen. Maar de regionale adviesrol wordt in de Circulaire wel sterk 
aanbevolen. De gemeente Hoogeveen neemt deze aanbeveling in haar beleid over en 
stelt de regionale brandweer in de desbetreffende situatie in de gelegenheid om een 
extern veiligheidsadvies vanuit de effectbenadering uit te brengen. 

Invloedsgebied 

In principe hoeven geen beperkingen aan het ruimtegebruik te worden gesteld in het 
gebied dat op meer dan 200 meter van een route of tracé ligt. Binnen deze afstand dient 
wel aan de Circulaire (binnenkort vervangen door het Besluit) te worden getoetst. 
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Het bestuur kan in verband met de mogelijke effecten van een ongeval met gevaarlijke 
stoffen, die soms verder reiken dan de genoemde 200 meter, wel andere maatregelen 
overwegen. 

In algemene zin wordt verondersteld dat in gevallen dat geen bebouwing binnen circa 
100 meter van een transportroute voor gevaarlijke stoffen over de weg aanwezig is, de 
oriënterende waarde voor het groepsrisico niet wordt overschreden. (Bron: Studiewijzer 
QRA en transport, versie december 2005.) 

4.4.3. Transport via buisleiding 

Het transport van gevaarlijke stoffen vindt ook plaats via ondergronds aangelegde 
buisleidingen. Via buisleidingen worden o.a. aardgas en brandbare vloeistoffen 
getransporteerd.  

Op dit moment moet zonering worden toegepast bij nieuwe tracés of nieuwe ruimtelijke 
besluiten in de omgeving van bestaande aardgasleidingen. Deze zonering is gebaseerd 
op de nota ‘Zonering langs hoge druk aardgastransportleidingen’ van 1984. In deze nota 
zijn toetsingsafstanden gegeven voor woningen en incidentele bebouwing. 

Voor het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen is nieuwe regelgeving in 
ontwikkeling, waarbij getoetst moet gaan worden aan het plaatsgebonden risico. 
Daarnaast zal ook naar het groepsrisico moeten worden gekeken. Zodra de nieuwe 
regelgeving van kracht is, dient deze in het externe veiligheidsbeleid van de gemeente te 
worden geïntegreerd. Verwacht wordt dat het Besluit externe veiligheid voor 
buisleidingen eind 2009 of begin 2010 in werking gaat treden. Verwacht wordt dat niet 
met generieke afstanden gewerkt zal worden, maar dat risicocontouren veroorzaakt door 
buisleidingen moeten worden berekend. 

Met betrekking tot de aardgasleidingen die in beheer zijn van de Nederlandse Gasunie 
NV. kan via het zogenaamde Concernloket informatie worden gevraagd over eventueel 
het plaatsgebonden risico en groepsrisico. Het concernloket is ondergebracht bij de 
milieudienst Groningen. 
 
De zoneringafstanden rond hoge druk aardgasleidingen gaan veranderen omdat de wijze 
van analyseren van de risico’s is vernieuwd. De gevolgen en maatregelen om knelpunten 
op te lossen zijn of worden in kaart gebracht. 

In Nederland ligt ongeveer 12.000 kilometer aan aardgasleidingen waardoor de 
Nederlandse Gasunie onder hoge druk aardgas transporteert. Nieuwe inzichten hebben 
geleid tot aanpassing van de methodiek om de risico’s van deze transportleidingen te 
analyseren. Zowel de kans dat een leiding beschadigd raakt en de kans op breuk en het 
effectmodel zijn herzien. 

Een van de consequenties van de nieuwe rekenmethode is dat de zoneringafstanden 
rondom de buisleidingen veranderen. Hierdoor zullen op circa honderd locaties woningen 
te dicht bij een leiding staan. Er zijn echter maatregelen denkbaar die in zulke situaties 
toch kleinere zonering-afstanden rechtvaardigen. Voorbeelden zijn afspraken met 
grondeigenaren over het grondgebruik en het plaatsen van fysieke barrières boven de 
leiding, zoals een hekwerk of paaltjes die de leiding beschermen. In het rapport wordt de 
effectiviteit van deze maatregelen geschat. Ook is gekeken hoe de invloed van corrosie in 
de leiding op de kans op een ramp met veel slachtoffers kan worden beperkt. 

Het RIVM heeft het onderzoek voor de nieuwe methodiek in samenwerking met de 
Gasunie uitgevoerd. Onderwerpen van onderzoek waren de mate waarin bebouwde 
omgeving bijdraagt aan de ontstekingskans en de gevolgen van de zogeheten Wet 
informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken, voorheen aangegeven als de 
Grondroerdersregeling. Deze wetgeving, die 1 juli 2008 in werking is getreden, stelt 
gravers verplicht de graafwerkzaamheden te melden en zorgvuldig te graven. Daarnaast 
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stelt zij eisen aan de wijze waarop de leidingbeheerder de melding afhandelt. De wet 
moet de kans dat een leiding wordt beschadigd, terugbrengen. 

Er worden alleen externe veiligheidsafstanden vastgesteld voor hogedruk 
aardgasleidingen. Voor leidingen met een ontwerpdruk lager dan 16 bar is geen externe 
veiligheidsbeleid van kracht. Het plaatsgebonden risico van deze leidingen kan bovendien 
niet worden berekend, omdat de kansen op lekkage en breuk van dergelijke leidingen 
niet bekend zijn. 
 
Gemeenten kunnen voor een ruimtelijke ontwikkeling Gasunie vragen om een QRA 
berekening uit te voeren. Voor de groepsrisicoberekeningen moeten door het bevoegd 
gezag bevolkingsgegevens worden aangeleverd. In een conceptbrief van Gasunie staat 
beschreven welke informatie voor de groepsrisicoberekeningen aangeleverd moet 
worden. Deze brief kan worden opgevraagd bij Gasunie (de heer Kassenberg, tel. 050 – 
521 31 15 of de heer J. Ribberink 06-11005605) of één van de regiokantoren. 

Letaliteitzones buisleidingen 

In bijlage 5 van deze externe veiligheidsvisie zijn voor de aardgas transportleidingen 
letaliteitzones vastgesteld door de Nederlandse Gasunie NV. De letaliteitzones worden 
onderverdeeld in de 1% en 100% letaliteitzones. De afstanden in de tabel zijn afhankelijk 
van de aardgasdruk en de diameter van de buisleiding. Er is hierbij geen rekening 
gehouden met de diepteligging van de leiding. Het betreft dus een conservatieve 
benadering. 

Wanneer een ruimtelijke ontwikkeling zich afspeelt binnen de 1% letaliteitzone dient in 
dat gebied over een lengte van circa 1 kilometer aan weerszijden van die ontwikkeling 
het groepsrisico te worden verantwoord. 

Momenteel wordt in samenwerking met het RIVM gewerkt aan een nieuw rekenpakket 
voor buisleidingen. Dit rekenpakket wordt onder de naam “CAROLA” (ComputerApplicatie 
voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas) uitgebracht. Met 
behulp van dit rekenpakket kan binnen de gemeente zelf het groepsrisico uitrekenen en 
hoeft de Gasunie niet meer te worden geraadpleegd, zoals nu wel het geval is. 

4.5. Risico-inventarisatie en registratie 

Binnen de gemeente is in de laatste jaren een risico-inventarisatie uitgevoerd met als 
doel inzage te krijgen van de ligging van de risicobedrijven. Het gaat om het type 
risicobronnen dat in dit hoofdstuk is beschreven. Na de inventarisatie zijn deze 
risicobronnen geregistreerd in een landelijke databank het RRGS. 

4.5.1. Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) 

Het RRGS waarin landelijk alle risicobronnen worden ingevoerd wordt beheerd door het 
RIVM te Bilthoven. Het RRGS bevat de data die noodzakelijk is voor de Provinciale 
Risicokaart. Voor de invoer van de gegevens van de risicobron is de Leidraad risico-
inventarisatie gevaarlijke stoffen als selectiemethodiek gebruikt. De invoer van de 
risicogegevens vindt plaats via het internet. 

4.5.2. Risicokaart Drenthe 

Op de risicokaart Drenthe zijn per gemeente de risicobronnen 
zichtbaar. Dit kunnen risicobronnen zijn die onder het BEVI vallen of 
bronnen die de drempelwaarden van de ministeriele regeling 
Provinciale risicokaart overschrijden. Daarnaast is de gemeente vrij 
om zelf nog risicobronnen op de kaart weer te laten geven.  

Deze risicokaart is in beginsel bedoeld voor de burger om snel een 
overzicht te krijgen van zijn of haar woonomgeving en de in die 
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omgeving gevestigde risicobronnen. Op deze kaart staan de risicocontouren, zijnde het 
plaatsgebonden risico 10-5 en 10-6 weergegeven. Effectgebieden zijn op de zogenaamde 
burgerkaart niet weergegeven. 

Naast de kaart die beschikbaar is voor burgers is er ook een Provinciale risicokaart 
beschikbaar voor professionele gebruikers. Op de professionele risicokaart zijn in 
tegenstelling tot de burgerkaart wel de effectgebieden van de risicobronnen 
weergegeven. 

4.5.3. Signaleringskaart Hoogeveen 

Om een gedetailleerder beeld te krijgen van de risicosituaties binnen de gemeente 
Hoogeveen is er een signaleringskaart opgesteld. Deze dient als een hulpmiddel bij 
ruimtelijke besluiten en bij het verlenen van milieuvergunningen. 
Op de signaleringskaart zijn alle risicobronnen, inclusief transport via weg, spoor en 
buisleidingen weergegeven. Omdat deze bronnen op een gedetailleerde ondergrond van 
de gemeente Hoogeveen is geprojecteerd is het eenvoudiger een uitspraak te doen of 
een bepaalde ontwikkeling kan worden toegestaan of niet. 

De risicobronnen die op de kaart zichtbaar zijn, zijn gebaseerd op de Provinciale 
risicokaart. De data is via de Provinciale kaart te downloaden en wordt in het 
gemeentelijk GIS-systeem verwerkt. De signaleringskaart van de gemeente Hoogeveen 
is als een losse bijlage bijgevoegd. 
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55..  HHuuiiddiiggee  eexxtteerrnnee  vveeiilliigghheeiiddssiittuuaattiiee  

In dit hoofdstuk wordt de huidige externe veiligheidssituatie binnen de gemeente 
Hoogeveen beschreven. Hierbij worden de risico’s die zich binnen de gemeente kunnen 
voordoen gepresenteerd, waarbij de risico-ontvanger ten opzichte van de risicobron 
wordt beschreven. De risicobronnen worden weergegeven op de signaleringskaart. De 
risicobronnen staan eveneens op de Risicokaart Drenthe. De risicokaart is beschikbaar 
voor publiek en er bestaat een versie voor professioneel gebruik. 

Figuur: Signaleringskaart risicobronnen 

De inrichtingen die op de risicokaart zijn vermeld zijn o.a. gebaseerd op de in het 
Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen, hierna RRGS genoemd, geregistreerde 
inrichtingen. De in het RRGS geregistreerde inrichtingen betreffen BEVI-inrichtingen 
alsmede inrichtingen die de waarden van de Regeling provinciale risicokaart 
overschrijden. Verder worden op de signaleringskaart vuurwerkopslaglocaties 
weergegeven waar meer dan 1000 kg consumenten vuurwerk aanwezig kan zijn. Deze 
categorie is vergunningplichtig in het kader van de Wet milieubeheer en worden bij deze 
inrichtingen meerdere bevoorradingen van vuurwerk verwacht. De bevoorrading valt 
onder de routeringplicht. 

In bijlage 4 en 4A zijn de inrichtingen genoemd die op de signaleringskaart worden 
weergegeven. Van deze lijst zijn 31 inrichtingen in het RRGS geregistreerd. Op de 
signaleringskaart van Hoogeveen is dit aantal met 10 inrichtingen aangevuld waar meer 
dan 1000 kg vuurwerk aanwezig is. In bijlagen 4 en 4A zijn voor Hoogeveen de locaties 
aangegeven waar een ongewoon voorval binnen die inrichting een nadelig effect voor de 
omgeving kan veroorzaken en daardoor van belang zijn voor deze visie. Door de 
dynamiek van het bedrijfsleven kan dit aantal in de loop van de tijd nog veranderen. 
Hierover worden werkafspraken gemaakt waarbij wijziging van risicobronnen direct in de 
risicokaart zullen moeten worden verwerkt.  
Bijlagen 4 en 4A zijn grotendeels gebaseerd op de Regeling Provinciale Risicokaart. 
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Woongebieden (bijlage 8): 
o Hoogeveen  
o Hollandscheveld 
o Noordscheschut 
o Elim 
o Tiendeveen 
o Stuifzand 
o Nieuweroord 
o Pesse 
o Fluitenberg 
o Nieuwlande 

5.1. Typering van de gemeente Hoogeveen 

De gemeente Hoogeveen wordt in het kader van de visie externe veiligheid ingedeeld in 
verschillende gebiedstyperingen, namelijk:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Kleinschalige kampeerterreinen: maximaal 

 25 kampeerplaatsen  

 

 

 

 

 

 

In bijlage 2 is een beknopte omschrijving opgenomen van de verschillende gebiedstypen 
die binnen de gemeente aanwezig zijn. Daarbij is tevens aangegeven welke soort 
risicobronnen aanwezig zijn. 

Hoogeveen heeft twee grote bedrijventerreinen, namelijk “De Wieken” en “Buitenvaart”, 
waarvan “De Wieken” het grootste aaneengesloten industrieterrein is. Op de 
bedrijventerreinen is een verscheidenheid aan inrichtingen gevestigd, waaronder een 
groot aantal risicobronnen. Het aantal risicobronnen is te onderscheiden in inrichtingen 
die onder het Bevi vallen en een aantal overige risicobronnen. 

Ook zijn een aantal risicobronnen in de woongebieden gevestigd. Dit zijn voornamelijk 
de LPG-tankstations en locaties waar vuurwerk wordt opgeslagen met bijbehorende 
verkooppunten.  

Naast de stationaire risicobronnen heeft de gemeente Hoogeveen ook te maken met 
transport van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor en via ondergrondse 
buisleidingen. Transport van gevaarlijke stoffen over water is voor Hoogeveen niet van 
belang en wordt verder niet behandeld. 

Bedrijventerreinen: 
o De Wieken 
o LCH terrein 
o Toldijk 
o Stadterij  
o Buitenvaart I 
o Buitenvaart II 

o Elim 
o Hollandscheveld 

Landelijk gebied: 
o Grootschalige 

kampeerterreinen 
o Kleinschalige

1
 

kampeerterreinen 
o Andere kampeer- en 

recreatieterreinen 

o Overig gebied, zoals 
agrarische en 
natuurgebieden etc. 

o Wonen/woongebied 

kleine kernen 
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5.2. Stationaire risicobronnen 

Op de signaleringskaart zijn de stationaire risicobronnen met bijbehorende 
risicocontouren weergegeven. Hieronder een voorbeeld van de kaart Hoogeveen. Binnen 
het grondgebied van de gemeen, bevinden zich in de plaats Hoogeveen de meeste 
risicobronnen. 

5.2.1. BEVI-bedrijven 

In Hoogeveen hebben we te maken met een aantal bedrijven, dat onder de werkingsfeer 
van het Besluit externe veiligheid inrichtingen vallen. In het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) is bepaald dat inrichtingen waarop het 
BEVI van toepassing is, op grond van de Wet milieubeheer onder de vergunningplicht 
vallen. Wanneer voor deze inrichtingen een milieuvergunning als bedoeld in artikel 8.1 
(oprichting en verandering) en artikel 8.4 (revisie) wordt aangevraagd, worden deze aan 
het BEVI getoetst indien die aanvraag nadelige gevolgen voor het plaatsgevonden risico 
heeft. De grens- en richtwaarden 10-6 worden bij de toetsing van de aanvraag in acht 
genomen. 

In Hoogeveen zijn de volgende inrichtingen waarop het Bevi van toepassing is in 
werking: 

• LPG-tankstations (9 locaties); 
• Opslag gevaarlijke stoffen in emballage meer dan 10.000 kg per 

opslagvoorziening (4 locaties); 
• Inrichting waarop het BRZO’99 van toepassing is (1 locatie); 
• Inrichtingen met een koel-/vriesinstallaties gevuld met ammoniak (4 locaties); 
• De Mijnbouwinrichting in beheer van de NAM (1 locatie) valt onder het Bevi na de 

eerstvolgende wijziging van het Besluit. 

Momenteel valt één LPG-tankstation onder de urgente saneringsregeling. De 
grenswaarde PR10-5 gerekend vanaf het LPG-vulpunt wordt namelijk overschreden. Dit 
betekent dat deze situatie voor 27 oktober 2007 moest zijn gesaneerd. Maar in verband 
met een langdurende gerechtelijke procedure bestaat deze urgente saneringssituatie 
nog steeds. Nadat de milieuvergunning voor de verandering van de inrichting is 
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verleend, wordt het vulpunt verplaatst. Na verplaatsing van het LPG-vulpunt is de 
saneringssituatie ongedaan gemaakt. 

Verder wordt de grenswaarde PR10-6 op drie locaties overschreden. De overschrijding 
van de grenswaarde worden veroorzaakt door twee LPG-tankstations waarbij de ligging 
van het ondergrondse LPG-reservoir het knelpunt vormt. Voor deze tankstations wordt 
momenteel een milieuprocedure gevolgd om de ondergrondse LPG-tanks te verplaatsen 
dan wel te vervangen of een combinatie van beide mogelijk te maken. Na realisatie 
hiervan zijn deze saneringssituaties eveneens ongedaan gemaakt. Vóór 1 juli 2010 moet 
alles gerealiseerd zijn. 

De derde overschrijding van de grenswaarde wordt veroorzaakt door een inrichting met 
een opslagvoorziening voor de opslag van meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen. In 
verband met het ontbreken van een goedgekeurd brandbeveiligingssysteem ligt het 
plaatsgebonden risico 10-6 op een zodanige afstand van de opslagvoorziening, dat een 
aantal kwetsbare objecten binnen de PR-contour liggen. 

Momenteel zijn binnen het bedrijf een aantal acties opgestart die uiteindelijk moeten 
leiden tot een goedgekeurd brandbeveiligingssysteem. Het lukt helaas niet voor 1 
januari 2010 een goedkeurend inspectierapport voor het brandbeveiligingsysteem te 
verkrijgen. Er is uitstel verleend tot 1 maart 2010 om alsnog aan te kunnen tonen dat de 
installatie is goedgekeurd volgens de daarvoor geldende eisen. Wanneer dit het geval is 
wordt de risicocontour tot 20 meter afstand teruggebracht en is daarmee dit knelpunt 
opgelost. 

Omdat het bevoegd gezag regelmatig de actualiteit van de milieuvergunningen moet 
beoordelen, zijn de milieuvergunningen van de LPG-tankstations waar geen sanering aan 
de orde is, geactualiseerd en is waar nodig de doorzet van LPG vastgelegd. Het 
vastleggen van de LPG-doorzet is van belang voor het plaatsgebonden risico. Om het 
groepsrisico qua hoogte daarvan zo gunstig mogelijk uit te laten vallen, zijn de 
bevoorradingstijden voor LPG in de milieuvergunning vastgelegd. 

Van een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen is de milieuvergunning eveneens 
geactualiseerd en zijn er maximale hoeveelheden en soorten gevaarlijke stoffen in de 
milieuvergunning vastgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat de inrichting onder de 
bepalingen van de BRZO’99 zou kunnen komen te vallen.  

Van de overige opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen moeten de 
milieuvergunning nog worden geactualiseerd. De actualisatie hiervan staat gepland voor 
2009. 

Voor de inrichtingen waar met ammoniak gevulde vries- en koelinstallaties aanwezig zijn 
op één locatie na geen knelpunten aanwezig. De locatie die is gelegen in het woongebied 
wordt de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico overschreden. Binnen de contour 
ligt een kwetsbaar object. Deze inrichting valt voor de milieuvergunning onder het 
bevoegd gezag van de Provincie Drenthe. Om deze saneringssituatie op te heffen moet 
de milieuvergunning door de Provincie Drenthe worden geactualiseerd. Verwacht wordt 
dat in het eerste kwartaal van 2010 de saneringssituatie ongedaan is gemaakt. 

5.2.2. Overige risicobronnen 

Naast risicobronnen die onder de bepalingen van het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen vallen zijn er vanzelfsprekend nog meer risicobronnen binnen de gemeente 
gevestigd of zouden zich kunnen vestigen. Om welk type bedrijven het hier gaat, is 
terug te vinden in de Ministeriële regeling risicokaart. De ondergrenzen die in deze 
regeling worden gehanteerd worden eveneens toegepast in deze visie. In bijlage 3 is de 
opsomming hiervan gegeven. 

De type inrichtingen die onder deze regeling vallen zijn op de Provinciale risicokaart 
vermeld. Hierbij valt op dat er rondom deze risicobronnen geen contouren op de kaart 
zijn weergegeven voor het plaatsgebonden risico en of het groepsrisico. Voor de overige 
risicobronnen is het plaatsgebonden risico namelijk niet in een regeling vastgelegd. 
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Ditzelfde geldt voor het invloedsgebied waarbinnen het groepsrisico wordt bepaald. Een 
effectgebied kan naar aanleiding van de aanwezige soort en hoeveelheid stoffen wel op 
de professionele kaart worden weergegeven. Let wel dit zijn geen berekende 
effectgebieden maar zijn deze gebaseerd op de gevarenkaarten van de Leidraad 
registratie risicosituaties gevaarlijke stoffen. In de diverse gevarenkaarten zijn indicaties 
gegeven van effectafstanden (1% letaliteitsgrens).  

Veranderingen en projectie van overige risicobronnen, als hierboven worden dus niet aan 
het BEVI getoetst. Dit geldt ook voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de directe 
omgeving van deze risicobronnen. Voor zover van belang, zal wel moeten worden 
getoetst aan de toetsingscriteria van de rechtstreeks op die bronnen van toepassing 
zijnde regelgeving, zoals het Activiteitenbesluit en/of de bouwverordening. 

Toch kunnen deze overige risicobronnen een bepaald risico voor de omgeving vormen. 
In het kader van de visie externe veiligheid binnen de gemeente Hoogeveen wordt de 
volgende werkwijze voorgesteld die van toepassing is op zowel vestiging of wijziging van 
een dergelijke risicobron als wel een wijziging in de omgeving van die bron. 

Een ingediende aanvraag of melding wordt getoetst aan de drempelwaarden van de 
Ministeriële regeling risicokaart (bijlage 3). Als blijkt dat de inrichting de drempel van 
deze regeling overschrijdt en dus als een risicobron moet worden aangemerkt, dient bij 
de vergunningprocedure en bij de (concept)besluitvorming de lokale brandweer te 
worden betrokken. Eventueel kan advies worden ingewonnen bij de Regionale 
Brandweer Drenthe. 

In de besluitvorming dient tevens aandacht aan de bron te worden geschonken, door 
bijvoorbeeld een hoger veiligheidsniveau bij de bron te realiseren met gebruikmaking 
van de best beschikbare technieken (BBT) via de milieuvergunning of door een 
maatwerkvoorschrift op te nemen kan dit worden gerealiseerd. In een milieuvergunning 
kan dit zondermeer door maatwerk worden gerealiseerd. Op grond van het 
Activiteitenbesluit zullen hiervoor maatwerkvoorschriften kunnen worden vastgelegd op 
grond van de zorgplicht van afdeling 2.1 van het Activiteitenbesluit. Een en ander moet 
van zelfsprekend worden afgestemd met de inrichtinghouder. 

Verder dient er in de besluitvorming aandacht te zijn voor de mogelijkheden die er zijn 
voor de hulpdiensten om een calamiteit te kunnen bestrijden, waarbij de bereikbaarheid 
van de risicobron van belang is. Daarnaast speelt de zelfredzaamheid van de mensen die 
zich in de omgeving van de risicobron bevinden een belangrijke rol in de 
risicobeoordeling.  

Het gebied dat in de besluitvorming moet worden betrokken wordt begrensd op de 1% 
letaliteitgrens. De letaliteitgrenzen zijn terug te vinden in de daarvoor ten dienste 
staande gevarenkaarten van de Leidraad registratie risicosituaties gevaarlijke stoffen. 

Voorgaande werkwijze geldt eveneens voor een initiatief tot het opstellen of wijzigen van 
een bestemmingsplan in de omgeving van een zogenaamde overige risicobron. Een 
hulpmiddel voor de te volgen stappen is de door de Provincie Drenthe ontwikkelde 
“Veiligheidstoets Externe veiligheid voor bestemmingsplannen”. Zie bijlage 7. 
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5.3. Mobiele risicobronnen 

5.3.1. Transport van gevaarlijke stoffen over de weg 

Binnen de gemeente Hoogeveen vindt 
transport van gevaarlijke stoffen plaats. Het 
gaat om transitotransport en 
bestemmingsverkeer ten behoeve van 
bijvoorbeeld bevoorrading van bedrijven. Het 
transitoverkeer vindt hoofdzakelijk op de 
twee autosnelwegen A28 en A37 plaats. De 
gemeente Hoogeveen heeft sinds enige jaren 
een routering voor gevaarlijke stoffen 
bestuurlijk vastgesteld. Het vaststellen van 
routering is een veiligheidsmaatregel die 
voor het transport van gevaarlijke stoffen 
wordt getroffen. Door routering kan binnen 
de gemeente worden voorkomen dat een 
bepaald transport met gevaarlijke stoffen door een woonwijk zal plaatsvinden. Wanneer 
het transport door een woonwijk niet kan worden voorkomen, zullen de transporttijden 
en frequentie van het transport worden gereguleerd in ontheffingen. Anderzijds kunnen 
de laad- en lostijden ook in de milieuvergunning van een desbetreffende risicobron 
worden vastgelegd. 

Binnen Hoogeveen zijn de autosnelwegen A28 en de A37 evenals de Middenveldweg, 
Edisonstraat, Stephensonstraat, Weg om de Oost en een kort gedeelte van de Mr. 
Cramerweg voor de routering van gevaarlijke stoffen vrijgegeven. Als van deze routering 
moet worden afgeweken dient hiervoor een ontheffing bij de gemeente te worden 
aangevraagd. Voor Hoogeveen geldt dit vooral voor het transport van LPG, propaangas, 
vuurwerk, ammoniak. Waarvan ammoniak slechts zelden plaatsvindt. Het betreft hier 
voornamelijk alleen de bijvulling van koel- en vriesinstallaties. 

De routering zoals deze is vastgelegd voor de Middenveldweg, Edisonstraat, 
Stephensonstraat, Weg om de Oost zal nog nader moeten worden beoordeeld. De 
routering van de Europaweg is geen doorgaande route en zou niet in de routering 
passen. Overwogen moet worden om deze wegen aan de routering te gaan onttrekken 
en het vervoer van gevaarlijke stoffen door middel van een ontheffing te gaan reguleren. 
Daarmee wordt voorkomen dat alle mogelijke transporten (transit) over deze wegen 
plaats kan vinden. Door de routering voor deze wegen op te heffen wordt het 
transitverkeer gedwongen gebruik te maken van de zogenaamde A-wegen, wat 
momenteel ook al grotendeels gebeurd. Wanneer de genoemde wegen aan de routering 
worden onttrokken ontstaat in theorie een veiliger situatie. 

Daarnaast moet de routering überhaupt opnieuw worden overwogen. Mogelijk biedt 
artikel 11 van hoofdstuk 3 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen al voldoende houvast 
voor de wijze van transport van gevaarlijke stoffen binnen de bebouwde kom. Wanneer 
de routering niet als een extra veiligheidsmaatregel dient, moet overwogen worden of de 
routering in zijn geheel ongedaan wordt gemaakt. In het kader van deregulering zou dit 
tevens wenselijk kunnen zijn, omdat er dan geen verplichting geldt om een ontheffing 
aan te vragen. 

Voor het transport van munitie geldt geen routeringplicht. Echter wordt voor het 
transport van munitie een convenant met het Ministerie van Defensie ondertekend. 
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Voor zover nu bekend is zijn er ten aanzien van het transport van gevaarlijke stoffen 
geen knelpunten ten aanzien van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Dit blijkt 
ook uit de inventarisatie voor het Basisnet.  

Op basis van onder andere het Basisnet dient ten aanzien van ontwikkelingen binnen de 
200 meter vanaf een route waarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd evenals 
binnen de plasbrandaandachtsgebieden (30 meter) verantwoording plaats te vinden in 
de ruimtelijke besluiten. Voor de toetsing van het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico wordt zo nodig een berekening met behulp van het programma RBM-II 
uitgevoerd. 

De wegen waarvoor de routering is vrijgegeven en het plasbrandaandachtsgebied langs 
de A28 evenals de ontheffingenroutes zullen op de signaleringskaart worden 
weergegeven. Een plasbrandaandachtsgebied is alleen langs de A28 aanwezig. 

5.3.2. Transport van gevaarlijke stoffen per spoor 

Het Basisnet spoor is nog in bewerking. Tot de definitieve versie houden we rekening 
met dezelfde uitgangspunten die voor de weg gelden. Dit houdt in dat ook voor het 
transport van gevaarlijke stoffen per spoor rekening zal moeten worden gehouden met 
een plasbrandaandachtsgebied ter grootte van 30 meter vanaf het midden van de 
spoorbaan. De verantwoording van het groepsrisico dient plaats te vinden wanneer 
binnen het aandachtsgebied van 200 meter een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt. 
Berekeningen voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico worden met behulp van 
het programma RBM-II uitgevoerd. 
Het PAG van 30 meter en het aandachtsgebied van 200 meter van de spoorweg zullen 
op de signaleringskaart worden vastgelegd. Zodra deze modaliteit in het Basisnet 
definitief is vastgelegd wordt het PAG op de signaleringskaart vastgelegd. 

5.3.3. Transport van gevaarlijke stoffen over binnenwateren 

Binnen de gemeente Hoogeveen worden goederen over water via de Hoogeveensche 
Vaart per binnenvaartschip vervoerd. Door het ontbreken van bedrijven die gevaarlijke 
stoffen per schip laten vervoeren, vindt er geen transport van gevaarlijke stoffen over 
het binnenwater plaats. Deze modaliteit wordt dan ook verder niet behandeld. 

5.3.4. Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 

Binnen de gemeente vindt transport van aardgas 
onder hoge druk plaats via ondergrondse 
leidingen. Het betreft aardgasleidingen die in 
beheer zijn van de Nederlandse Gasunie NV. Het 
aardgas wordt via deze leidingen onder een 
overdruk van 40 bar of meer door voornamelijk 
het buitengebied van de gemeente 
getransporteerd. In gasontvangststations wordt 
deze druk verlaagd en wordt het gas verder in 
de gemeente gedistribueerd. Een aantal van 
deze ontvangststations bevinden zich in een 
woongebied met als gevolg dat de hogedruk 
aanvoerleidingen ook gedeeltelijk in het 
woongebied liggen. Op de figuur hiernaast zijn 
de hoge druk aardgasleidingen met het 
bijbehorende invloedsgebied (1% letaliteitszone) 
weergegeven. De grootte van het invloedsgebied 
voor deze leidingen is afhankelijk van werkdruk en diameter van de leiding. 

Op basis van de Provinciale risicokaart is er mogelijk één knelpunt die zich in het 
woongebied van de plaats Hoogeveen bevindt. Hier is een leiding op de kaart zichtbaar 
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met een PR10-6 contour die juist over een kwetsbaar object ligt. Zodra het Besluit 
externe veiligheid buisleiding in werking treedt zal dit knelpunt gezamenlijk met de 
Gasunie moeten worden besproken en worden opgelost.  

Verder zijn er in het buitengebied leidingen waar op bepaalde gedeelten PR-contouren 
zijn weergegeven. Op enkele locaties zijn objecten binnen deze contouren gevestigd. 
Grotendeels zal dit om agrarische bestemmingen met bijbehorende woningen gaan. 
Wanneer de dichtheid van deze woningen groter is dan 2 woningen per hectare zullen 
deze als kwetsbaar object worden beschouwd. Gevolg hiervan is dat op enkele plaatsen 
knelpunten ten aanzien van de PR10-6 aanwezig zijn. 

Knelpunten ten aanzien van het groepsrisico zijn op dit moment nog niet bekend, omdat 
een en ander afhankelijk is van het Besluit dat van kracht gaat worden voor 
buisleidingen. Nadat de wetgeving voor deze modaliteit in werking treedt kan de 
inventarisatie gedegen worden uitgevoerd en zal hierover een uitspraak moeten worden 
gedaan. De inventarisatie zal in het uitvoeringsprogramma worden opgenomen. 

Nieuw tracé 
De Nederlandse Gasunie legt momenteel een nieuw tracé Noord-Zuid aan die ook op het 
grondgebied van Hoogeveen komt liggen. Het gaat om een leiding van 48 inch. Deze 
leiding wordt grotendeels geplaatst langs een bestaand tracé waar al 3 aardgasleidingen 
van de Gasunie liggen. Door de ligging van deze nieuwe leiding nabij het bestaande 
tracé zal deze nieuwe leiding een geringe bijdrage op de omgeving hebben. 

Structuurvisie Buisleidingen 
Het ministerie van VROM bereidt op dit moment een structuurvisie buisleidingen voor. In 
deze structuurvisie geeft het Rijk aan waar het ruimte wil reserveren voor toekomstig 
leidingtransport van nationaal belang is voor gevaarlijke stoffen. In de AMvB Ruimte 
wordt vervolgens opgenomen dat gemeenten bij de vaststelling van 
bestemmingsplannen rekening moeten houden met deze stroken. Er moet rekening 
worden gehouden met een strook van 70 meter. 

Een dergelijke leidingenstrook wordt ook over de gemeente Hoogeveen geprojecteerd. 
Inmiddels heeft de gemeente de huidige knelpunten redelijk goed in beeld en is het 
ministerie van VROM hiervan op de hoogte gesteld. Op plaatsen waar zich een knelpunt 
voor doet of voor kan doen, wordt de strook van 70 meter smaller uitgevoerd. 

5.3.5. Kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten 

Zoals al in hoofdstuk 3 van deze visie is aangegeven maakt het BEVI onderscheid in een 
groot aantal objecten, namelijk of deze kwetsbaar zijn of beperkt kwetsbaar. Maar in een 
aantal gevallen geeft het BEVI het bevoegd gezag de vrijheid om zelf te bepalen of een 
object kwetsbaar is of beperkt kwetsbaar. De keuze voor kwetsbaar of beperkt 
kwetsbaar kan gevolgen hebben voor saneringsopgaven, weigeren van 
vergunningaanvragen en negatief adviseren op ruimtelijke plannen. Het is daarom van 
belang dat de gemeente hierin een weloverwogen keuze maakt welke objecten zij als 
kwetsbaar en beperkt kwetsbaar beschouwen. 

Volgens het BEVI geldt voor kwetsbare objecten een grenswaarde voor het 
plaatsgebonden risico. De norm hiervoor is 10-6 per jaar. Welke objecten in Hoogeveen 
als kwetsbaar worden aangemerkt is aangegeven in bijlage 1 van deze visie. Hierbij is 
aangesloten bij de definitiesfeer van artikel 1, onder letter l van het BEVI.  

De lijst in het BEVI is dus zoals al gezegd niet limitatief en kan dus worden aangevuld. In 
bijlage 1 is voor bijvoorbeeld horecabedrijven een aanvulling opgenomen. 
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5.4. Domino-effecten 

Een domino-effect is het effect waarbij de vrijzetting van 
een gevaarlijke stof uit een installatie (met een zwaar 
ongeval tot gevolg) rechtstreeks of niet rechtstreeks de 
oorzaak is van de vrijzetting van een gevaarlijke stof uit een 
andere installatie (met een nieuw zwaar ongeval tot 
gevolg). Door een domino-effect ontstaat een opeenvolging 
van zware ongevallen waarbij de gevolgen van het vorige ongeval worden vergroot door 
de volgende ongevallen. Door een domino-effect kan het globale risico van nabijgelegen 
installaties (inrichtingen) groter zijn dan het risico van elk van de installaties 
(inrichtingen) afzonderlijk. 

Voorbeeld 1 
Een explosie van een installatie kan een zodanige overdruk veroorzaken ter hoogte van 
een andere installatie, dat deze laatste daardoor op zijn beurt bezwijkt en de gevaarlijke 
stof die hij bevat vrijzet, bijvoorbeeld een toxisch gas. Een oorspronkelijk explosie-effect 
geeft op die manier aanleiding tot een extra probleem van de verspreiding van een 
toxische wolk. 

 
Voorbeeld 2 
Door het falen van een installatie (bv. gat in een tank) kan een ontvlambare stof 
vrijkomen die wordt ontstoken. De warmtestraling ter hoogte van een andere installatie 
kan zo fel zijn dat deze hierdoor op zijn beurt bezwijkt en zijn gevaarlijke stof (eveneens 
een ontvlambaar product) vrijzet, die op zijn beurt ontsteekt en een secundaire brand of 
explosie veroorzaakt, enz. 

Bij de zogenaamde BRZO-bedrijven moet met het aspect domino effecten rekening 
worden gehouden. Dit houdt in dat het ene BRZO-bedrijf een domino effect heeft op een 
tweede bedrijf die onder de bepalingen van de BRZO valt. In de BRZO’99 is dit wettelijk 
vastgelegd. In Hoogeveen is hier overigens geen sprake van. 

In deze visie wordt voor de risicobedrijven de aanwezigheid van eventuele domino-
effecten beschreven. Hoewel vanuit het Bevi hiermee geen rekening hoeft te worden 
gehouden.  

Een domino effect kan worden veroorzaakt door overdruk verschijnselen, zoals 
scherfwerkende werking van installatieonderdelen, als gevolg van een explosie van een 
LPG-tankauto die zich op het terrein van een tankstation bevindt. De scherfwerking kan 
een nadelig gevolg hebben op een installatie waarin een giftige stof aanwezig is, 
bijvoorbeeld ammoniak.  

5.4.1. Situatie in Hoogeveen 

In de gemeente zijn een aantal risicobedrijven waarbij het aspect domino-effecten, 
anders dan bedoeld in het BRZO’99, verwacht zou kunnen worden, zoals de LPG-
tankstations en de propaantanks die vanwege overdrukeffecten en scherfwerking invloed 
kunnen hebben op andere risicobronnen, zoals ammoniakinstallaties en 
opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen. 

In verband met de opstellingsuitvoering van de ammoniakinstallaties zijn er geen 
effecten te verwachten, doordat deze installaties inpandig zijn gesitueerd. Doordringing 
door middel van scherfwerking wordt dan ook niet voorzien. Anderzijds geldt dat er 
voldoende afstand is aangehouden tussen LPG-stations en de ammoniakinstallaties.  

Eventuele domino-effecten zijn te verwachten bij inrichtingen waar meer dan 10.000 kg 
gevaarlijke stoffen worden opgeslagen als gevolg van scherfwerking veroorzaakt door 
instantaan falende LPG-tankauto’s bij een LPG-tankstation. 
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In het kader van deze visie is het van belang te weten waar domino-effecten mogelijk 
zijn in het kader van de rampenbestrijding. Voor de huidig aanwezige situatie worden 
geen maatregelen getroffen. Voor nieuwe situaties zal hier wel rekening moeten worden 
gehouden en in de motivatie moeten worden meegewogen of de betreffende situatie 
gewenst is. 

In bijlage 6 van deze visie wordt in een overzicht aangegeven van welke objecten 
eventuele domino effecten zouden kunnen worden verwacht. 
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66..  VViissiiee  EExxtteerrnnee  VVeeiilliigghheeiidd  

De gemeente Hoogeveen streeft naar een extern veiligheidsbeleid waarbij ten minste 
wordt voldaan aan wettelijke normen die hiervoor gelden. Daarnaast is het voor de 
gemeente van groot belang dat het externe veiligheidsbeleid goed werkbaar is en dat 
knelpunten ten aanzien van externe veiligheid in de toekomst worden voorkomen. De 
huidige knelpunten zullen zo spoedig mogelijk ongedaan worden gemaakt. In ieder geval 
zijn de knelpunten, m.u.v. de knelpunten die worden veroorzaakt door buisleidingen, 
voor 1 januari 2010 (LPG voor 1 juli 2010) opgelost, hetzij door wetgeving of door 
verplaatsing c.q. sanering. De knelpunten die worden veroorzaakt door buisleidingen 
worden opgepakt zodra de wetgeving voor buisleidingen van kracht is. 

De gemeente is zich zeer wel bewust dat ook binnen deze gemeente geen absolute 
veiligheid kan worden gegarandeerd, maar er kan wel worden gewerkt aan een zo veilig 
mogelijke omgeving binnen de gemeente. Ten opzichte van de woongebieden wordt 
gestreefd naar een zo veilig mogelijke woonomgeving en staat het externe 
veiligheidsbeleid nieuwe risicobronnen in woongebieden niet toe. Ten aanzien van de 
bestaande situaties zal de externe veiligheid niet mogen verslechteren en wordt 
eventueel gekeken naar verdergaande veiligheidsmaatregelen, die zowel brongericht als 
omgevingsgericht kunnen zijn. 

Op basis van de inventarisatie en de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen de 
gemeente worden in dit hoofdstuk de uitgangspunten voor het externe veiligheidsbeleid 
uitgewerkt. 
 
Voor de risicosituaties wordt een onderscheid gemaakt in bestaande en nieuwe situaties. 

Onder bestaande situaties worden verstaan: de huidige feitelijke en geprojecteerde 
situaties, maar ook de al in procedure zijnde situaties die ten tijde van de vaststelling 
van deze visie bestonden. Ook een verandering die plaatsvindt binnen een inrichting 
wordt in het kader van dit beleid als een bestaande situatie aangemerkt, tenzij de 
inrichting een risicobron wordt als gevolg van die verandering. Bijvoorbeeld een 
bestaand tankstation zonder LPG wordt uitgebreid met een LPG-installatie. Hier is dan 
sprake van een nieuwe situatie.  

 
De visie externe veiligheid wordt geprojecteerd op de verschillende gebiedstypen binnen 
de gemeente Hoogeveen. Tevens wordt onderscheid gemaakt in bestaande en nieuwe 
situaties. Er wordt onderscheid gemaakt in bestaande en nieuwe situaties, omdat ook 
het BEVI hierin onderscheid maakt voor bijvoorbeeld de overschrijding van de 
richtwaarde. Verder kunnen in nieuwe situaties de nieuwe uitgangspunten worden 
meegenomen, wat in bestaande situaties veelal onmogelijk is in verband met gegroeide 
situaties. Daarnaast speelt een financieel belang vanzelfsprekend een belangrijke rol. 
Wanneer de bestaande situatie op dezelfde wijze als nieuwe situaties zouden worden 
behandeld, heeft dit grote financiële consequentie, bijvoorbeeld planschade, voor de 
gemeente tot gevolg. 

De visie externe veiligheid leidt tot de volgende uitgangspunten die als beleidskader in 
de verschillende werkprocessen binnen de gemeentelijke afdelingen dienen te worden 
gehanteerd. Allereerst wordt de visie voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico 
voor bestaande situaties uiteengezet. De uitgangspunten voor de bestaande situatie 
kunnen worden geprojecteerd op alle gebiedstypen. 
Voor de nieuwe situaties is de visie per gebiedstype uitgewerkt voor zowel het 
plaatsgebonden risico als het groepsrisico. 
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6.1. Bestaande situaties 

Plaatsgebonden risico PR10-6 per jaar 

Voor de gehele gemeente Hoogeveen geldt dat zo spoedig mogelijk aan de wettelijke 
GRENSWAARDE voor het plaatsgebonden risico PR10-6 per jaar zal moeten worden 
voldaan, in ieder geval voor 1 januari 2010.  
Om aan de grenswaarde te kunnen gaan voldoen moet worden gedacht aan het 
toepassen van bronmaatregelen. Als algemeen uitgangspunt voor het externe 
veiligheidsbeleid wordt genomen dat allereerst de toepassing van brongerichte 
maatregelen worden onderzocht en daarna (waar nodig) naar maatregelen in de 
omgeving van de risicobron zal worden gekeken. Ook als de wettelijke grenswaarden 
niet worden overschreden, zal de gemeente per geval dienen te onderzoeken of het 
toepassen van bronmaatregelen mogelijk zijn om risico’s verder te beperken. Hierbij 
wordt gestreefd naar een optimaal resultaat binnen wettelijke, technische en financiële 
mogelijkheden. Het principe van best beschikbare techniek (BBT) wordt zoveel mogelijk 
gehanteerd. Een en ander zal in de milieuvergunning moeten worden vastgelegd. 

De RICHTWAARDE voor het plaatsgebonden risico PR10-6 per jaar mag alleen worden 
overschreden als het een bestaande feitelijke of geprojecteerde situatie betreft. Bij 
realisatie van een al geprojecteerde risicobron zal naar bronmaatregelen moeten worden 
gekeken die de veiligheidssituatie kunnen vergroten. 

Voor de al aanwezige risicobronnen voert de gemeente Hoogeveen een 
ontmoedigingsbeleid. Namelijk indien een risicoactiviteit wordt beëindigd en de 
milieuvergunning actief kan worden ingetrokken kan en mag de risicobron op die locatie 
niet opnieuw worden opgestart. Dit ontmoedigingsbeleid geldt voornamelijk voor 
woongebieden en voor die gebieden waar geen risicobronnen vanuit veiligheidsoogpunt 
wenselijk zijn. In een aantal gevallen wordt deze werkwijze al toegepast. 
 

Groepsrisico (binnen het wettelijke invloedsgebied (Revi) 

Naast de beoordeling van het plaatsgebonden risico wordt tevens het bestaande 
groepsrisico beoordeeld. Ongeacht de hoogte van het bestaande groepsrisico levert een 
dergelijk groepsrisico geen saneringsituatie op. Er bestaat hiervoor namelijk geen 
grenswaarde, maar een oriëntatiewaarde. Onafhankelijk van de oriëntatiewaarde, wordt 
t.a.v. het groepsrisico ook de werkelijke veiligheidssituatie beoordeeld. Allereerst zal 
moeten worden gekeken of er aan de bron maatregelen te treffen zijn die een gunstig 
effect op het groepsrisico hebben. Wanneer bronmaatregelen kunnen worden toegepast 
en hier overeenstemming is met de ondernemer zullen deze maatregelen in de 
milieuvergunning van de risicobron moeten worden geborgd. 

Visie c.q. wettelijke eis Toelichting 
Aan de grenswaarde voor het 
plaatsgebonden risico moet z.s.m. 
worden voldaan. In ieder geval voor 
2010. 

Geen kwetsbare objecten binnen de contour van 
het plaatsgebonden risico aanwezig of 
geprojecteerd, zoals: woningen, scholen, 
bejaardenhuis, grote kantoorgebouwen, etc. (zie 
bijlage 1) 

De richtwaarde voor het 
plaatsgebonden mag worden 
overschreden, maar hiervoor geldt 
een stand-still beginsel. 

Beperkt kwetsbare objecten mogen binnen de 
contour van het plaatsgebonden risico aanwezig 
of geprojecteerd zijn, zoals bedrijfsgebouwen, 
bedrijfswoningen, kleine kantoren, winkels. Het 
aantal beperkt kwetsbare objecten mag niet 
toenemen. (zie bijlage 1) 
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Verder zal in overleg met de brandweer worden gekeken of de bluswatercapaciteit op die 
locatie voldoende is. Indien dit niet het geval is zal dit tekort aan bluswater moeten 
worden vergroot. Op basis van het ambitieniveau van de gemeente Hoogeveen wordt 
voor het groepsrisico niet voor een normatieve benadering gekozen.  
Dit betekent dat de oriëntatiewaarde niet als leidend wordt gezien, maar dat daarvan 
kan worden afgeweken door de veiligheidssituatie van de risicobron en van de omgeving 
te beoordelen, waarbij de zelfredzaamheid en de bestrijdbaarheid een belangrijke plaats 
innemen. Dit betekent dus dat er geen sprake hoeft te zijn van de overschrijding van de 
oriëntatiewaarde en dat desondanks toch de situatie niet aanvaardbaar is. 

6.2. Nieuwe situaties 

De visie op externe veiligheid voor nieuwe situaties wordt hierna per gebiedstype binnen 
de gemeente Hoogeveen behandeld. Het gebied van de totale gemeente Hoogeveen 
wordt onderscheiden in de volgende gebiedstypen: woongebied, bedrijventerrein en 
landelijk gebied. 

Naast het onderscheid in de gebiedstypering wordt ook onderscheid gemaakt in het 
oprichten van een nieuwe risicobron en of het wijzigen van de omgeving bij een 
bestaande risicobron. Onder de oprichting van een nieuwe risicobron wordt ook verstaan 
de situatie waarbij een bestaand bedrijf die op dit moment geen risicobron is, maar door 
de verandering wel een risicobron wordt. 

6.2.1. Woongebieden 

De invloed die de risicobron kan veroorzaken in 
een woongebied wordt hier onder beschreven, 
ongeacht in welk gebiedstype de risicobron zelf 
ligt. 
De gebieden die binnen de gemeente Hoogeveen in 
deze visie externe veiligheid als “woongebieden” 
worden aangemerkt zijn vermeld in paragraaf 4.1 
van deze visie. De woongebieden zijn tevens 
gedefinieerd op de signaleringskaart in bijlage 8. 

Visie Toelichting 
Het bestaande GR wordt  
geaccepteerd indien: 

De veiligheidssituatie in het betreffende gebied 
wordt beoordeeld. 

1. mogelijke veiligheidsmaatregelen 
aan de bron worden onderzocht 
en evt. toegepast en 

Maatregelen aan de bron waardoor effecten in de 
omgeving verminderen, bijv. blusvoorziening, 
werktijden, bevoorradingstijden etc. 

2. het groepsrisico voor het bestuur 
aanvaardbaar is. 

Bij een calamiteit zijn de bereikbaarheid en 
bestrijdbaarheid gewaarborgd en is de 
zelfredzaamheid aanvaardbaar 
(ontruimingscapaciteit). 

Eventuele toename van het GR wordt 
verantwoord. 
(valt onder nieuwe situatie) 

Wijziging van het GR is toegestaan, mits de 
toename van het GR voor het bestuur 
aanvaardbaar is en invulling aan de 
verantwoordingsplicht voor het groepsrisico 
wordt gegeven. 
Of een situatie aanvaardbaar is of niet is op 
voorhand niet te voorspellen, maar verschilt per 
situatie. 
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Het plaatsgebonden risico wordt 
uitgedrukt in de kans per jaar 

dat een persoon op een plaats 
buiten een inrichting 

onafgebroken en onbeschermd 
op die plaats zou verblijven, 

komt te overlijden als 
rechtstreeks gevolg van een 
ongewoon voorval binnen die 

inrichting waarbij een 
gevaarlijke stof betrokken is. 

 

Het groepsrisico wordt 
uitgedrukt in de kans 
per jaar dat tenminste 

10, 100 of 1000 
personen komen te 

overlijden als 
rechtstreeks gevolg 

van hun aanwezigheid 
in het invloedsgebied 
van een inrichting en 

een ongewoon voorval 
binnen die inrichting, 

waarbij een gevaarlijke 
stof betrokken is. 

Plaatsgebonden risico PR10-6 per jaar 

• Binnen de contour van het plaatsgebonden risico 
mogen geen kwetsbare objecten worden 
geïntroduceerd. 

• Binnen de contour van het plaatsgebonden risico 
mogen geen beperkt kwetsbare objecten 
worden geïntroduceerd. 

• In het woongebied worden geen nieuwe 
risicobronnen met een PR-contour, dan wel 
zonder PR-contour geïntroduceerd. (Zonder PR-
contour zijn bijvoorbeeld de risicobronnen van 
bijlage 4A van deze visie, aangevuld met 
tankstations zonder LPG). 

Groepsrisico 

• Oprichting van een LPG-tankstation, waarbij het LPG-
vulpunt binnen een afstand van 300 meter vanaf de rand 
van een woongebied wordt geprojecteerd, is niet toegestaan 
(voor LPG-tank 250 m). 

• Oprichting van een risicobron in de vorm van een PGS 15 
opslaggebouw (> 10 ton) voor gevaarlijke stoffen, waarbij 
het opslaggebouw binnen de afstanden van tabel 6.2.1. tot 
een woongebied wordt geprojecteerd is niet toegestaan. 

• Oprichting van een risicobron, niet zijnde LPG of een PGS 15 
installatie, is niet toegestaan, indien daarbij het groepsrisico 
ten opzichte van het woongebied toeneemt (het 
invloedsgebied mag niet over het woongebied komen te 
liggen). 

• Toename van het aantal personen binnen het 
invloedsgebied door projectie van nieuwe kwetsbare of 
beperkt kwetsbare objecten is alleen toegestaan als 
invulling wordt gegeven aan de verantwoordingsplicht voor 
het groepsrisico (artikel 13 Bevi) en de situatie voor het 
bestuur aanvaardbaar is. De verantwoording geldt ook als 
het groepsrisico niet toeneemt maar wijzigt. 

• Introductie van een transportroute bestemd voor het 
transport van gevaarlijke stoffen is aan de rand van een 
woongebied of wijziging van de ontheffingsroute is 
toegestaan, mits deze route ten opzichte van een reeds 
bestaande situatie binnen de gemeente een verbetering van 
de externe veiligheidsituatie oplevert en invulling aan de 
verantwoordingsplicht voor het groepsrisico wordt gegeven 
en voor het bestuur aanvaardbaar is. 
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Tabel 6.2.1. 

Brandbestrijdingssysteem Oppervlakte  0-
300 m2 

Oppervlakte 
300-600 m2 

Oppervlakte 600-
2500 m2 

Beschermingsniveau 1 Afstand tot woongebied 

Automatische sprinklerinstallatie PR10-6 90 m 300 m 
Automatische deluge installatie PR10-6 90 m 300 m 
Automatische blusgasinstallatie PR10-6 90 m Ongeschikt systeem 
Hi-ex installatie inside air PR10-6 90 m 320 m 

Hi-ex installatie met rookluiken 300 m 350 m 350 m 
Bedrijfsbrandweer met 
handbediende deluge installatie 

PR10-6 90 m 320 m 

Bedrijfsbrandweer met ter plaatse 
blussen 

300 m 350 m 350 m 

Uitvoering van het externe veiligheidsbeleid voor woongebieden waarborgt dat: 

• zowel aan de wettelijke grenswaarde als ook aan de richtwaarde voor het 
plaatsgebonden risico PR 10-6 per jaar wordt voldaan; 

• Als gevolg van de oprichting van een LPG-tankstation er geen letale effecten 
binnen het woongebied zijn te verwachten in verband met de aan te houden 
effectafstand van de LPG-tankauto en de LPG-tank; 

• Als gevolg van de oprichting van een PGS 15 opslaggebouw er geen letale 
effecten binnen het woongebied zijn te verwachten door afstanden aan te houden 
die zijn gebaseerd op de afstandentabel van het REVI van 8 september 2004. 
Voor de PGS 15 wordt het REVI nog gewijzigd. Deze wijziging kan aanleiding zijn 
om het huidige uitgangspunt hierop te wijzigen; 

• binnen een woongebied geen nieuwe risicobronnen en tankstations zonder LPG 
kunnen worden geïntroduceerd; 

• in of nabij een woongebied als gevolg van de oprichting van een nieuwe 
risicobron, niet zijnde LPG en een PGS installatie, het groepsrisico binnen het 
woongebied niet toeneemt. Hier wordt dan de grens van het wettelijke 
invloedsgebied aangehouden. De verantwoording van het groepsrisico ingevolge 
artikel 12 van het Bevi moet wel plaatsvinden; 

• bij een ruimtelijke ontwikkeling het groepsrisico wordt verantwoord als binnen 
het invloedsgebied het groepsrisico wijzigt en de totale situatie voor het bestuur 
aanvaardbaar is; 

• een nieuwe transportroute voor gevaarlijke stoffen aan de rand van een woonwijk 
wel mogelijk is als het groepsrisico wordt verantwoord en de situatie voor het 
bestuur aanvaardbaar is. Tijdelijke wijziging van een routering vallen hier niet 
onder, bijvoorbeeld bij wegenonderhoud; 

• in situaties waar buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen 
aanwezig zijn informatie dient te worden gevraagd bij de Gasunie NV of het 
Concernloket om aan te kunnen geven welke gevolgen dit heeft voor het 
groepsrisico. 

Aspecten die belangrijk zijn voor een aanvaardbare situatie m.b.t. het 
groepsrisico in een woongebied: 

• Zijn er maatregelen aan de bron getroffen die BBT (best beschikbare technieken) 
zijn; 

• Wat is de hoogte van het groepsrisico en wat betekent de ruimtelijke 
ontwikkeling voor de hoogte van het groepsrisico; 

• Wordt de oriëntatiewaarde overschreden als gevolg van de ruimtelijke 
ontwikkeling; 

• Er is al een overschrijding van de oriëntatiewaarde en deze neemt verder toe; 
• De toename van het groepsrisico blijft onder de oriëntatiewaarde; 
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Het plaatsgebonden risico wordt 
uitgedrukt in de kans per jaar 

dat een persoon op een plaats 
buiten een inrichting 

onafgebroken en onbeschermd 
op die plaats zou verblijven, 

komt te overlijden als 
rechtstreeks gevolg van een 
ongewoon voorval binnen die 

inrichting waarbij een 
gevaarlijke stof betrokken is. 

• Hoe is het gesteld met de zelfredzaamheid van de aanwezigen binnen het 
invloedsgebied en de mogelijkheid om adequaat gebruik te kunnen maken van 
vluchtwegen. 

• De bereikbaarheid en bestrijdbaarheid ter beperking van een ramp of zwaar 
ongeval met gevaarlijke stoffen moet voldoende zijn. Voor dit aspect wordt 
aandacht gevraagd voor: 

o Snelle alarmering; 
o Het object moet snel bereikbaar zijn; 
o Snel overzicht op de situatie kunnen krijgen; 
o De snelheid van de opbouw van de eerste incidentbestrijding; 
o De primaire bluswatervoorziening moet voldoende toereikend zijn (60-70 

m3/uur). 
De ruimtelijke ontwikkeling is voor het bestuur aanvaardbaar als in de verantwoording 
van het groepsrisico ten aanzien van de bereikbaarheid en bestrijdbaarheid op alle 5 
genoemde aspecten positief kan worden geadviseerd. Hiernaast dient de 
zelfredzaamheid voldoende te zijn. In de verantwoording van het groepsrisico moet het 
Regionaal brandweeradvies worden verwerkt en moet er indien dit noodzakelijk wordt 
geacht, uitvoering aan het advies worden gegeven. 

6.2.2.  Bedrijfsterreinen 

Plaatsgebonden risico PR10-6 per jaar 

• Binnen de contour van het plaatsgebonden risico 
mogen geen kwetsbare objecten worden 
geïntroduceerd.  

• Binnen de contour van het plaatsgebonden risico 
mogen in principe geen beperkt kwetsbare 
objecten worden geïntroduceerd, tenzij hiervoor 
zwaarwegende redenen kunnen worden 
aangevoerd. Per situatie motiveren. 

• Bij de oprichting van een risicobron moet de  
contour van het plaatsgebonden risico binnen de 
inrichtingsgrens van de inrichting liggen. 
Afwijking hiervan is mogelijk indien voor een 
omliggend gebied volgens het geldende 
bestemmingsplan geen objecten kunnen worden 
gerealiseerd op terreinen, zoals: weilanden, 
wegen, kanalen, groenvoorzieningen, vijvers, 
parkeerplaatsen etc. 
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Het groepsrisico wordt 
uitgedrukt in de kans 

per jaar dat ten minste 
10, 100 of 1000 

personen komen te 
overlijden als 

rechtstreeks gevolg 
van hun aanwezigheid 
in het invloedsgebied 
van een inrichting en 

een ongewoon voorval 
binnen die inrichting, 

waarbij een gevaarlijke 
stof betrokken is. 

 

Groepsrisico 

• De oprichting van een risicobron is toegestaan mits invulling 
wordt gegeven aan de verantwoordingsplicht voor het 
groepsrisico (artikel 12 Bevi). 

• Projectie van objecten binnen het invloedsgebied is 
toegestaan indien invulling wordt gegeven aan de 
verantwoordingsplicht (artikel 13 Bevi) en de situatie voor 
het bestuur aanvaardbaar is. 

• Zelfstandige kantoorgebouwen, hotels en grote 
winkelbedrijven e.d. mogen alleen binnen het 
invloedsgebied van een LPG-tankstation worden 
geprojecteerd als in het bestemmingsplan is geborgd dat 
deze objecten beperkt kwetsbaar blijven. 

• De oprichting van een LPG-tankstation is alleen toegestaan 
als binnen het invloedsgebied geen kwetsbare objecten, 
zoals scholen, grote kantoorgebouwen en grote 
winkelbedrijven zijn gevestigd of geprojecteerd. 

• Bij oprichting van overige Bevi-bedrijven moet het GR 
worden verantwoord en moet de situatie aanvaardbaar zijn 
(art. 12 Bevi). 

 
Uitvoering van het externe veiligheidsbeleid voor bedrijfsterreinen waarborgt 
dat: 

• aan de wettelijke grenswaarde van het plaatsgebonden risico PR 10-6 per jaar 
wordt voldaan; 

• In principe aan de richtwaarde van het plaatsgebonden risico PR 10-6 per jaar 
wordt voldaan, tenzij er zwaarwegende redenen worden aangevoerd. 
Bijvoorbeeld er bevinden zich geen personen in het object en het object maakt 
deel uit van een groter geheel. Per situatie dient dit te worden gemotiveerd. 

• wordt voorkomen dat een nieuwe risicobron onnodig ruimtebeslag op een 
bedrijventerrein legt door de PR 10-6 contour binnen de inrichtingsgrens te laten 
vallen; 

• bij een ruimtelijke ontwikkeling het groepsrisico wordt verantwoord als deze 
binnen het invloedsgebied wijzigt en de situatie voor het bestuur aanvaardbaar 
is; 

• wordt voorkomen dat het groepsrisico nabij een LPG-tankstation als gevolg van 
uitbreiding van kantoorgebouwen, hotels en winkelbedrijven in de toekomst in 
grote mate gaat toenemen; 
In de planvoorschriften dient voor de bruto vloeroppervlakte van een object een 
maximale grootte te worden vastgelegd; 

• bij de oprichting van een LPG-tankstation geen kwetsbare objecten in de vorm 
van bijvoorbeeld scholen, winkels of hotels binnen het invloedsgebied liggen of 
zijn geprojecteerd; 

• in situaties waar buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen 
aanwezig zijn informatie dient te worden gevraagd bij de Gasunie NV 
(Concernloket) om aan te kunnen geven welke gevolgen dit heeft voor het 
groepsrisico. 
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Het plaatsgebonden risico wordt 
uitgedrukt in de kans per jaar 

dat een persoon op een plaats 
buiten een inrichting 

onafgebroken en onbeschermd 
op die plaats zou verblijven, 

komt te overlijden als 
rechtstreeks gevolg van een 
ongewoon voorval binnen die 

inrichting waarbij een 
gevaarlijke stof betrokken is. 

Aspecten die belangrijk zijn voor een aanvaardbare situatie m.b.t. het 
groepsrisico op een bedrijventerrein:  

• Zijn er maatregelen aan de bron getroffen die BBT (best beschikbare technieken) 
zijn; 

• Wat is de hoogte van het groepsrisico en wat betekent de ruimtelijke 
ontwikkeling voor de hoogte van het groepsrisico; 

• Wordt de oriëntatiewaarde overschreden als gevolg van de ruimtelijke 
ontwikkeling; 

• Er is al een overschrijding van de oriëntatiewaarde en het groepsrisico neemt 
verder toe; 

• De toename van het groepsrisico blijft onder de oriëntatiewaarde; 
• Hoe is het gesteld met de zelfredzaamheid van de aanwezigen binnen het 

invloedsgebied en de mogelijkheid om adequaat gebruik te kunnen maken van 
vluchtwegen; 

• De bereikbaarheid en bestrijdbaarheid ter beperking van een ramp of zwaar 
ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor dit aspect wordt aandacht gevraagd voor: 

o Snelle alarmering; 
o Het object moet snel bereikbaar zijn; 
o Snel overzicht op de situatie kunnen krijgen; 
o De snelheid van de opbouw van de eerste incidentbestrijding; 
o De primaire bluswatervoorziening moet voldoende toereikend zijn (60-70 

m3/uur). 
De ruimtelijke ontwikkeling is voor het bestuur aanvaardbaar als in de verantwoording 
van het groepsrisico ten aanzien van de bereikbaarheid en bestrijdbaarheid op alle 5 
genoemde aspecten positief kan worden geadviseerd. Hiernaast dient de 
zelfredzaamheid voldoende te zijn. In de verantwoording van het groepsrisico moet het 
Regionaal brandweeradvies worden verwerkt en moet er indien dit noodzakelijk wordt 
geacht, uitvoering aan het advies worden gegeven. 
 

6.2.3. Landelijk gebied 

Plaatsgebonden risico PR10-6 per jaar 

• Binnen de contour van het plaatsgebonden risico 
mogen geen kwetsbare objecten worden 
geïntroduceerd. 

• Binnen de contour van het plaatsgebonden risico 
mogen in principe geen beperkt kwetsbare 
objecten worden geïntroduceerd, tenzij hiervoor 
zwaarwegende redenen kunnen worden 
aangevoerd. Per situatie motiveren. 

• De oprichting van een risicobron mag geen 
overschrijding van de grens- en richtwaarde voor 
het plaatsgebonden risico 10-6 opleveren. 
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Het groepsrisico wordt 
uitgedrukt in de kans 

per jaar dat ten minste 
10, 100 of 1000 

personen komen te 
overlijden als 

rechtstreeks gevolg 
van hun aanwezigheid 
in het invloedsgebied 
van een inrichting en 

een ongewoon voorval 
binnen die inrichting, 

waarbij een gevaarlijke 
stof betrokken is. 

 

Groepsrisico 

• Oprichting van een risicobron, waarbij woningen in kleine 
kernen/buurtschappen binnen het invloedsgebied liggen is 
toegestaan, mits het groepsrisico wordt verantwoord en de 
oriëntatiewaarde niet wordt overschreden (art 12 Bevi) en 
de situatie voor het bestuur aanvaardbaar is. 

• Oprichting van een stationaire risicobron is niet toegestaan 
indien binnen het invloedsgebied van die risicobron een 
grootschalig kampeerterrein of andere terreinen voor 
recreatieve doeleinden is gelegen. 

• Oprichting van een risicobron, waarbij een kleinschalig 
kampeerterrein met maximaal 25 kampeerplaatsen binnen 
het invloedsgebied ligt is toegestaan, mits het groepsrisico 
wordt verantwoord en de oriëntatiewaarde niet wordt 
overschreden (art 12 Bevi) en de situatie voor het bestuur 
aanvaardbaar is. 

• Binnen het invloedsgebied van een stationaire risicobron en 
binnen 150 meter vanaf een transportroute voor gevaarlijke 
stoffen (geen buisleiding) is de projectie van grootschalig 
kampeerterreinen met meer dan 25 kampeerplaatsen, niet 
toegestaan. 

• Projectie van kleinschalige kampeerterreinen, woningen en 
andere objecten zijn toegestaan, mits invulling wordt 
gegeven aan de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico 
(art. 13 Bevi) en de oriëntatiewaarde niet wordt 
overschreden en de situatie voor het bestuur aanvaardbaar 
is. 

 
Uitvoering van het externe veiligheidsbeleid voor het landelijk gebied 
waarborgt dat: 

• aan de wettelijke grenswaarde van het plaatsgebonden risico PR 10-6 per jaar 
wordt voldaan; 

• In principe aan de richtwaarde van het plaatsgebonden risico PR 10-6 per jaar 
wordt voldaan, tenzij er zwaarwegende redenen worden aangevoerd. 
Bijvoorbeeld er bevinden zich geen personen in het object en het object maakt 
deel uit van een groter geheel. Per situatie dient dit te worden gemotiveerd. 

• als gevolg van de oprichting van een nieuwe risicobron in of de nabijheid van 
grootschalige kampeer- en andere recreatieterreinen het groepsrisico niet 
toeneemt. Hier wordt dan de grens van het wettelijke invloedsgebied 
aangehouden. De verantwoording van het groepsrisico volgens artikel 12 van het 
Bevi moet wel plaatsvinden; 

• de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico niet wordt overschreden wanneer een 
kleinschalig recreatieterrein binnen het invloedsgebied komt te liggen als gevolg 
van de oprichting van een risicobron; 

• bij de projectie van een grootschalig kampeer- of ander recreatieterrein geen 
toename van het groepsrisico te verwachten is (projectie buiten invloedsgebied); 

• binnen het invloedsgebied kleinschalige recreatie en andere objecten mogelijk 
zijn wanneer de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden en de situatie voor het 
bestuur verantwoord is; 

• in situaties waar buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen 
aanwezig zijn informatie dient te worden gevraagd bij de Gasunie NV of het 
Concernloket om aan te kunnen geven welke gevolgen dit heeft voor het 
groepsrisico. 
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PR10
-6

 bij buisleiding is te 
beïnvloeden door: 

• soort stof 

• gasdruk 

• diameter 

• diepteligging 

• betonnen afdekplaten 

• in de grond aangebrachte 
netten. 

Aspecten die belangrijk zijn voor een aanvaardbare situatie m.b.t. het 
groepsrisico in het buitengebied: 

• Zijn er maatregelen aan de bron getroffen die BBT (best beschikbare technieken) 
zijn; 

• Wat is de hoogte van het groepsrisico en wat betekent de ruimtelijke 
ontwikkeling voor de hoogte van het groepsrisico; 

• Blijft het groepsrisico beneden de oriëntatiewaarde; 
• Hoe is het gesteld met de zelfredzaamheid van de aanwezigen binnen het 

invloedsgebied en de mogelijkheid om adequaat gebruik te kunnen maken van 
vluchtwegen; 

• De bereikbaarheid en bestrijdbaarheid ter beperking van een ramp of zwaar 
ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor dit aspect wordt aandacht gevraagd voor: 

o Snelle alarmering; 
o Het object moet snel bereikbaar zijn; 
o Snel overzicht op de situatie kunnen krijgen; 
o De snelheid van de opbouw van de eerste incidentbestrijding; 
o De primaire bluswatervoorziening moet voldoende toereikend zijn (60-70 

m3/uur). 
De ruimtelijke ontwikkeling is voor het bestuur aanvaardbaar als in de verantwoording 
van het groepsrisico ten aanzien van de bereikbaarheid en bestrijdbaarheid op alle 5 
genoemde aspecten positief kan worden geadviseerd. Hiernaast dient de 
zelfredzaamheid voldoende te zijn. In de verantwoording van het groepsrisico moet het 
Regionaal brandweeradvies worden verwerkt en moet er indien dit noodzakelijk wordt 
geacht uitvoering aan het advies worden gegeven. 

6.2.4. Buisleidingen 

Buisleidingen hebben min of meer een bijzondere status in het kader van externe 
veiligheid. Op dit moment is het ontwerpbesluit externe veiligheid voor buisleidingen 
gepubliceerd. Het Ministerie van VROM heeft aangegeven om al zoveel mogelijk op dit 
ontwerpbesluit te anticiperen. De Nota zonering hoge druk aardgastransportleidingen 
van 1984 komt daarmee te vervallen. Verwacht wordt dat het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen in 2011 van kracht wordt. 

Plaatsgebonden risico PR10-6 per jaar 

• Binnen de contour van het plaatsgebonden 
risico veroorzaakt door de buisleiding 
mogen geen kwetsbare objecten worden 
geïntroduceerd. 

• Binnen de contour van het plaatsgebonden 
risico veroorzaakt door de buisleiding 
mogen geen beperkt kwetsbare 
objecten worden geïntroduceerd. 

• De realisatie van een nieuwe buisleiding 
mag geen overschrijding van de grens- en 
richtwaarde voor het plaatsgebonden risico 
10-6 opleveren. 

• De PR van de leiding wordt berekend. Deze 
zal meestal binnen de belemmeringen-
strook van 5 meter liggen, echter kan hier 
ook buiten liggen. De PR-contouren zijn op 
de Risicokaart aangegeven. 
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Het groepsrisico neemt 
buiten de 100% 

letaliteitzone drastisch 
af naar gelang de 

afstand toeneemt en 
bescherming door 

objecten wordt 
geboden. Binnen de 

100% letaliteitzone zijn 
geen overlevenden te 

verwachten bij een 
calamiteit met een 

buisleiding 

 

Groepsrisico 

• Het groepsrisico wordt verantwoord binnen de 1% 
letaliteitzone van de buisleiding. 

• Toename van het groepsrisico mag niet leiden tot een 
overschrijding van de oriëntatiewaarde. Met behulp van het 
rekenpakket Carola wordt het groepsrisico berekend. 

• De letaliteitzones van bijlage 5 gelden voor hoge druk 
buisleidingen voor het transport van aardgas. 

• Tot het tijdstip dat de nieuwe wetgeving van kracht wordt, 
wordt het groepsrisico door de Gasunie berekend. 

• Bij een conserverend bestemmingsplan hoeft tot aan het 
beschikbaar komen van het rekenprogramma “CAROLA” 
geen GR berekening te worden uitgevoerd. Nadien zal per 
situatie worden beoordeeld of het GR moet worden 
berekend. 

• Het gaat bij het GR om de mogelijkheid dat veel mensen 
gelijktijdig aanwezig zijn in een bepaald gebied. Dat 
betekent dat vooral gekeken moet worden naar 
woonwijkachtige structuren, en objecten waar veel mensen 
aanwezig kunnen zijn binnen de 1% letaliteitzone. 

• Een GR-berekening heeft betrekking op een gebied ter 
breedte van de 1% letaliteitzone aan weerszijden van de 
buisleiding en ter lengte van het nieuwbouwplan inclusief 2 
maal de 1% letaliteitzone vermeerderd met 1 kilometer 
leiding aan weerszijden van het plan. 
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77..  BBEELLEEIIDDSSKKEEUUZZEESS    

In het voorliggende deel van deze visie is een aantal criteria genoemd waarmee in het 
externe veiligheidsbeleid rekening zou moeten worden gehouden. Zo zijn in deze visie de 
wettelijke normen genoemd, waarvan niet mag worden afgeweken. Maar er zijn ook 
aspecten uiteengezet waarin een bestuurlijke afweging van groot belang is en waarin 
afwegingsvrijheid aanwezig is. Bijvoorbeeld de invulling van de verantwoording van het 
groepsrisico is niet gebonden aan wettelijke grens- en richtwaarden. De verantwoording 
van het groepsrisico, het woord zegt het in feite al, betekent een afweging in het wel of 
niet toestaan van een risicovolle situatie op een bepaalde locatie binnen de gemeente. 
De wetgever heeft de aspecten aangegeven die ten minste in de verantwoording moeten 
worden meegewogen. Aan het eind van de afweging moet het bestuur beslissen of de 
risicovolle activiteit op die bewuste locatie binnen de gemeente aanvaardbaar is of niet. 
Zoals al eerder is opgemerkt is het voorhand niet te bepalen of een situatie wel of niet 
aanvaardbaar is. Dit verschilt namelijk per situatie. 

7.1. Plaatsgebonden risico 

Voor het plaatsgebonden risico (PR10-6) per jaar geldt een wettelijke eis voor de 
grenswaarde. Deze wettelijke eis is gebaseerd op het BEVI en geldt vanaf 1 januari 
2010. Van deze minimale eis mag zowel voor procedures in het kader van Ruimtelijke 
Ordening als voor milieuvergunningen niet worden afgeweken. 

Ook voor bestaande situaties bestaat er geen mogelijkheid om van deze norm af te 
wijken.  

Conclusie: 
Voor de grenswaarde PR10-6 bestaat geen beleidsvrijheid. 

Naast de grenswaarde geldt een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Op de 
bedrijventerreinen zal het meest rekening moeten worden gehouden met richtwaarden 
voor het plaatsgebonden risico (PR10-6) per jaar. Afwijken van de richtwaarde is 
wettelijk toegestaan, maar slechts onder zwaarwegende redenen. 

In de visie wordt de richtwaarde voor nieuwe situaties in een woongebied als een 
grenswaarde gehanteerd en mag daardoor dus niet worden overschreden. In de overige 
gebieden is overschrijding van de richtwaarde wel toegestaan, mits daarvoor 
zwaarwegende redenen aanwezig zijn. Per situatie moet dit dus worden afgewogen. 

Conclusie: 
Voor de richtwaarde PR10-6 bestaat enige beleidsvrijheid, zij het dat er zwaarwegende 
redenen moeten zijn om van de richtwaarde af te wijken. Zwaarwegende redenen zijn 
bijvoorbeeld: 

• Het speelt zich af buiten het woongebied en 
• er zijn geen alternatieve locaties binnen de gemeente en 
• het gaat om een object waar zich in de regel geen personen bevinden en maakt 

deel uit van een groter geheel en 
• het object kan niet uitgroeien tot een kwetsbaar object en 
• er zijn geen gevaarlijke stoffen in het object aanwezig die een domino-effect 

kunnen veroorzaken bij de risicobron en 
• financieel economische redenen etc. 

Per situatie zal dit moeten worden beoordeeld. In woongebieden wordt de richtwaarde 
als een grenswaarde beschouwd en is afwijken daarvan niet mogelijk. 

Overschrijding van de richtwaarde voor bestaande situaties is toegestaan en vormen 
geen saneringsituatie. 
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Overschrijding van de richtwaarde voor bestaande situaties levert geen 
saneringsnoodzaak op. De overschrijding van de richtwaarde mag blijven voortbestaan. 

Toch zijn er in de visie een aantal beleidskeuzes voorgesteld, waarin het plaatsgebonden 
risico een rol speelt.  

7.1.1. Beleidskeuzes PR10-6 

In deze subparagraaf wordt een opsomming gegeven van de beleidskeuzes die in deze 
visie voornamelijk in hoofdstuk 6 worden aanbevolen. Een aantal aanbevelingen zijn 
gebiedsgericht en een aantal zijn algemeen van aard. 

Wanneer de wettelijke grens- of richtwaarde van een bestaande risicobron niet wordt 
overschreden zal toch naar veiligheidsmaatregelen worden gekeken. Bijvoorbeeld tijdens 
het toezicht dat wordt gehouden, dient tevens de veiligheidsituatie te worden 
beoordeeld. Met deze visie wordt het meest actuele veiligheidsniveau van de risicobron 
gewaarborgd en wordt geborgd dat de best beschikbare technieken (BBT) worden 
uitgevoerd.  
 
Wanneer een risicoactiviteit is beëindigd wordt de milieuvergunning hiervoor 
ingetrokken. Hierdoor is het daarna niet meer mogelijk een risicovolle activiteit die onder 
het BEVI valt opnieuw op te starten. Voor een nieuwe milieuvergunning gaat dan het 
nieuwe externe veiligheidsbeleid gelden. Bij een herziening van het bestemmingsplan 
dient eveneens de mogelijkheid voor de projectie van een risicobron ongedaan worden 
gemaakt. Dit zogenaamde ontmoedigingsbeleid geldt voornamelijk voor woongebieden. 
Zo kan een nieuwe risicobron dus niet opnieuw op die locatie worden opgestart. Het 
ontmoedigingsbeleid zou tevens op industrieterreinen, op die locaties waar geen 
risicobronnen wenselijk zijn, kunnen worden toegepast. 
 
Binnen een woongebied worden geen nieuwe risicobronnen en of nieuwe tankstations 
(met of zonder LPG), zoals genoemd in bijlage 4A van deze visie geïntroduceerd. 
Hiermee wordt tevens voorkomen dat het transport van gevaarlijke stoffen in de 
woongebieden toeneemt. 
 
Op een bedrijventerrein mag een nieuwe risicobron alleen worden opgericht indien de 
PR10-6 contour binnen de terreingrens van de risicobron ligt. Deze visie voorkomt dat 
onnodig beslag wordt gelegd op de beschikbare ruimte van het bedrijventerrein. Door 
deze visie wordt de ondernemer gedwongen die veiligheidsmaatregelen te treffen 
waarmee de risico’s zo klein mogelijk worden gehouden. 
 
Afwijking van de richtwaarde voor het plaatsgebonden risico is toegestaan, mits er 
zwaarwegende reden aanwezig zijn om de richtwaarde te overschrijden. Bijvoorbeeld er 
is sprake van een opslaggebouw waar zich in principe geen mensen bevinden en het 
opslaggebouw maakt deel uit van een groter geheel. Indien de aard van de stoffen een 
nadelig invloed op de risicobron kunnen hebben en vice versa dient de richtwaarde te 
worden gerespecteerd.  
Overschrijding van de richtwaarde in een woongebied is voor nieuwe situaties niet 
toegestaan. 

7.2. Groepsrisico 

In tegenstelling tot het plaatsgebonden risico is er voor het groepsrisico veel meer 
beleidsvrijheid die in de verantwoording van het groepsrisico kan worden ingebracht. Als 
minimale wettelijke eis voor de verantwoording van het groepsrisico wordt in deze visie 
een verantwoording verstaan die in ieder geval de elementen van artikel 12 of 13 van 
het Bevi bevat. Na de toetsing van deze inhoudelijke elementen moet de conclusie 
aangeven of de situatie voor het bestuur aanvaardbaar is of niet. 
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Bij de verantwoording van het groepsrisico moet op grond van het BEVI het advies van 
de Brandweer Drenthe, indien dit is gegeven, in de besluitvorming worden meegewogen. 
Het wel of niet overnemen van het advies van de Brandweer Drenthe evenals uitvoering 
geven aan het uitgebrachte advies moet worden gemotiveerd. In deze visie wordt in de 
wijze van verantwoording van het groepsrisico zoals hiervoor aangegeven geen 
beleidsvrijheid geboden. Echter is er wel beleidsvrijheid in het wel of niet aanvaardbaar 
achten van een bepaalde risicosituatie.  

Op voorhand zijn niet alle scenario’s in een visie te voorzien en zal er in specifieke 
gevallen een bestuurlijke afweging noodzakelijk zijn voor een bepaalde risicosituatie. 

Wanneer een risicosituatie moet worden getoetst aan de regelgeving voor het transport 
van gevaarlijke stoffen over de weg, spoor of buisleidingen verdient het volgens de 
huidige wetgeving tot aanbeveling een advies bij de Regionale brandweer te vragen.  

In ons beleid dient in ieder geval bij een wijziging van het groepsrisico een advies bij 
de Regionale brandweer te worden gevraagd. Dit advies wordt in de verantwoording van 
het groepsrisico meegenomen en zo nodig wordt er uitvoering gegeven aan het advies. 
Afwijking van het advies is toegestaan mits dit gemotiveerd gebeurt. 

7.2.1. Beleidskeuzes groepsrisico 

In deze subparagraaf wordt een opsomming gegeven van de beleidskeuzes die in deze 
visie voor het groepsrisico worden aanbevolen. Omdat voor het groepsrisico geen grens- 
of richtwaarden gelden, maar juist een motivering geldt zijn in deze visie een aantal 
aanbevelingen gedaan die als uitgangspunt voor het externe veiligheidsbeleid kunnen 
dienen. 

De beleidskeuzes voor het groepsrisico zijn afhankelijk van de soort risicobron en de 
invloed die deze risicobron heeft in een bepaald gebied. Hieronder volgt een opsomming 
van de aanbevelingen van hoofdstuk 6 van deze visie. 

Bestaande risicobronnen zullen op het aspect groepsrisico worden beoordeeld. Hierbij 
kunnen maatregelen in de milieuvergunning worden vastgelegd waarmee het 
groepsrisico wordt gereduceerd en zal er naar BBT moeten worden gestreefd. In 
ruimtelijke zin zal naar de aanvaardbaarheid van de situatie worden gekeken, waarbij de 
zelfredzaamheid, bereikbaarheid en bestrijdbaarheid belangrijke aandachtspunten zijn. 
 
Nieuwe LPG-tankstations, waarbij het LPG-vulpunt binnen 300 meter vanaf de rand van 
woongebieden wordt gerealiseerd en binnen 250 meter een ondergrondse LPG-tank, zijn 
niet toegestaan. Hiermee wordt voorkomen dat bij een calamiteit met een lossende 
LPG-tankauto zwaar gewonde slachtoffers in een woongebied zullen vallen. Deze visie 
heeft tot gevolg dat op slechts een beperkt aantal plaatsen binnen de gemeente een 
nieuw LPG-tankstation kan worden gevestigd. 
De afstanden 250 m en 300 m zijn effectafstanden tot aan de 1% letaliteitgrens. 
 
Oprichting van een LPG-tankstation op een bedrijventerrein mag alleen als binnen het 
invloedsgebied (150 meter vanaf LPG-vulpunt en LPG-tank) geen kwetsbare objecten 
liggen. Bijvoorbeeld de scholen op industrieterrein De Wieken en grote kantoorgebouwen 
en grote winkelbedrijven. 
 
Op het bedrijventerrein mogen kantoorgebouwen, winkelbedrijven, hotels e.d. binnen 
het invloedsgebied van een bestaand LPG-tankstation worden geprojecteerd wanneer in 
het bestemmingsplan is geborgd dat deze objecten beperkt kwetsbaar blijven. Met deze 
visie wordt dan voorkomen dat binnen het invloedsgebied grote aantallen mensen 
worden geprojecteerd, waardoor het groepsrisico significant toeneemt. 
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Oprichting van een risicobron, niet zijnde een LPG-tankstation, mag in een woongebied 
geen verhoging van het groepsrisico veroorzaken. Dat wil zeggen dat het invloedsgebied 
niet over een woongebied mag worden geprojecteerd. Door deze visie is een 
verantwoording van het groepsrisico ten opzichte van een woongebied weloverwogen te 
maken. Dodelijke slachtoffers zijn dan ook niet in het woongebied te verwachten als 
gevolg van een calamiteit bij die risicobron. 
 
Oprichting van een risicobron is niet toegestaan indien binnen het invloedsgebied van de 
risicobron een grootschalig kampeer- of ander recreatieterrein gelegen is. Kleinschalige 
recreatie is binnen het invloedsgebied wel toegestaan, maar dan mag de 
oriëntatiewaarde niet worden overschreden. Door deze visie wordt voorkomen dat grote 
hoeveelheden personen als gevolg van een calamiteit bij een risicobron kunnen komen 
te overlijden. 
 
Projectie van een nieuwe route voor het transport van gevaarlijke stoffen aan de rand 
van een woongebied is toegestaan, mits dit een veiligere situatie dan in de bestaande 
situatie oplevert. Ook een route voor gevaarlijke stoffen, waarvoor een wijziging van de 
ontheffing noodzakelijk is, kan alleen in een woongebied worden geprojecteerd als de 
nieuwe route veiliger is dan de oude situatie, bijvoorbeeld wanneer het groepsrisico lager 
uitvalt of de zelfredzaamheid groter is dan in de oude situatie. Tijdelijke wijzigingen als 
gevolg van wegenonderhoud vallen buiten deze visie. 
 
Ontwikkelingen die binnen het invloedsgebied (1% letaliteitzone) van een buisleiding 
voor het transport van gevaarlijke stoffen plaatsvinden, mag bij een toename van het 
groepsrisico niet leiden tot een overschrijding van de oriëntatiewaarde. Hiermee kan 
worden voorkomen dat nabij een aardgasleiding grote aantallen personen kunnen 
verblijven. Vanzelfsprekend moet ook de zelfredzaamheid van de groep aanwezigen 
worden meegewogen in de beslissing. 

7.3. (Beperkt) kwetsbare objecten 

In het Bevi is in de begrippenlijst een omschrijving gegeven van de kwetsbare en 
beperkt kwetsbare objecten. In verband met het toetsen aan een grenswaarde of een 
richtwaarde is het noodzakelijk te weten of een object kwetsbaar of beperkt kwetsbaar 
is. 
De lijst die in het Bevi is gegeven is niet limitatief. Het staat het bevoegd gezag namelijk 
vrij om de lijst aan te vullen en beperkt kwetsbare objecten als kwetsbaar te 
beschouwen. In deze visie wordt geen voorstel gedaan om bepaalde beperkt kwetsbare 
objecten als kwetsbaar aan te gaan merken. Wel is de lijst met kwetsbare en beperkt 
kwetsbare objecten aangevuld.  
De volgende aanvulling is op de bestaande Bevi-lijst gemaakt: 

Beperkt kwetsbare objecten zijn: 

• gebouwen op een bedrijventerrein waarin horeca- en of recreatieve activiteiten 
plaatsvinden; 

• gebouwen op een bedrijventerrein ten behoeve van maatschappelijke 
voorzieningen, zoals educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en 
levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen t.b.v. sport en sportieve 
recreatie en voorzieningen t.b.v. openbare dienstverlening als ook ondergeschikte 
detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen, voor zover niet in 
bijlage 1 als kwetsbaar object is aangewezen. 
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Kwetsbare objecten zijn: 

• gebouwen waarin horeca- en of recreatieve activiteiten plaatsvinden en of bestemd 
zijn als maatschappelijke voorzieningen waar meer dan 50 personen volgens de 
gebruiksvergunning aanwezig mogen zijn en niet op een bedrijventerrein zijn 
gevestigd. 

Door vaststelling van deze visie moet in de besluitvorming en toetsing aan grens- en 
richtwaarden de hierboven genoemde objectomschrijving worden gerespecteerd. 

7.4. Overige Risicobronnen 

Milieu 

Wanneer bij de gemeente een aanvraag wordt gedaan voor de oprichting of wijziging 
van een bedrijf dan wordt deze getoetst aan bijlage 3 van dit document. Wanneer blijkt 
dat het om een risicobron gaat wordt bij de besluitvorming de brandweer in het proces 
betrokken.  

Daarnaast wordt de bron beoordeeld op BBT en op mogelijke toepassing van andere 
technieken, waardoor het risico wordt verkleind of zelfs tot nihil kan worden 
gereduceerd. 

Ruimtelijke ordening 

Ook in gevallen van ruimtelijke ontwikkelingen nabij een overige risicobron bron dient de 
risicosituatie in ogenschouw te worden genomen. Aandachtspunten zullen hierbij vooral 
de zelfredzaamheid van personen, de bereikbaarheid en bestrijdbaarheid voor 
hulpdiensten zijn. Aan de zijde van de risicobron zal moeten worden nagegaan of de 
risicobron BBT toepast en of het mogelijk is om de risico’s veroorzaakt door de bron 
omlaag kunnen worden gebracht. Dit laatste zal in de milieuvergunning moeten worden 
geborgd. 

Ook bij de besluitvorming zal de lokale brandweer moeten worden betrokken. 
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Bijlage 1 Definitielijst 

Basisnet  

Het Basisnet heeft tot het doel een duurzaam evenwicht te creëren tussen het vervoer van gevaarlijke 
stoffen, ruimtelijke ontwikkelingen en veiligheid. Het Basisnet geldt voor die sporen, namelijk: 
- Binnenvaart; 
- Goederenvervoer over de weg; 
- Goederenvervoer per spoor. 

 
Beperkt kwetsbaar object  

• verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid van 
maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare; 

• dienst- en bedrijfswoningen van derden; 
• kantoorgebouwen, voor zover deze geen kwetsbaar object zijn; 
• hotels en restaurants, voor zover deze geen kwetsbaar object zijn; 
• winkels, voor zover deze geen kwetsbaar object zijn; 
• sporthallen, sportterreinen, zwembaden en speeltuinen; 
• gebouwen op een bedrijventerrein waarin horeca- en of recreatieve activiteiten plaatsvinden; 
• gebouwen op een bedrijventerrein ten behoeve van maatschappelijke doeleinden; 
• kampeerterreinen en andere terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover deze geen 

kwetsbaar object zijn; 
• bedrijfsgebouwen, voor zover deze geen kwetsbaar object zijn; 
• objecten die met de hierboven genoemde beperkt kwetsbare objecten 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, voor zover 
die objecten geen kwetsbare objecten zijn; 

• objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een 
gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voor zover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke 
stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat 
ongeval. 

 
Beheersbaarheid  

De mate waarin hulpdiensten en andere betrokken instanties een risicosituatie machtig zijn. Het gaat om de 
mogelijkheden van deze instanties om hun taken goed uit te voeren. Denk hierbij aan de bereikbaarheid van 
de locatie, opstelmogelijkheden, de inzetbaarheid van materieel en personele capaciteit. 

 
BEVI  

Besluit externe veiligheid inrichtingen. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) legt 
veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het 
besluit verplicht gemeenten en provincies bij het verlenen van milieuvergunningen en het maken van 
bestemmingsplannen met externe veiligheid rekening te houden. Het besluit legt het plaatsgebonden risico 
vast en geeft een verantwoordingsplicht voor het groepsrisico. 

 
BRZO-inrichting  

In het Besluit Risico s Zware Ongevallen (BRZO 1999) staan criteria die aangeven welke bedrijven zoveel 
gevaarlijke stoffen hebben, dat er een risico van een zwaar ongeval bestaat. Voor deze bedrijven gelden 
(nog) strengere regels dan normaal. Er wordt binnen de groep BRZO-bedrijven nog onderscheid gemaakt 
tussen een zware en een lichtere categorie. De lichtere categorie wordt ook wel PBZO (preventiebeleid zware 
ongevallen) bedrijven genoemd, omdat ze een preventiebeleid moeten hebben en een 
veiligheidsbeheersysteem (VBS). Voor bedrijven van de zware categorie geldt dit ook, maar deze moeten 
tevens een risicoanalyse uitvoeren en een veiligheidsrapport (VR) opstellen. Die bedrijven worden daarom 
ook wel VR(plichtige)-bedrijven genoemd. 

 
CAROLA  

CAROLA is een rekenpakket voor het berekenen van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico voor 
ondergrondse aardgastransportleidingen. 

 
Categoriale inrichtingen  

Inrichtingen, zoals aangewezen in het BEVI (art. 4, lid 5), waarvoor het plaatsgebonden risico wordt bepaald 
conform de bij ministeriële regeling vastgestelde afstanden. Voor de bepaling van het groepsrisico moet in 
beginsel worden uitgegaan van de bij ministeriële regeling aangegeven personendichtheid, maar het 
groepsrisico mag indien dit noodzakelijk wordt geacht ook worden bepaald met een QRA. (Kwantitatieve 
Risico Analyse). 

 
Domino-effecten 

Effect waarbij de vrijzetting van een gevaarlijke stof uit een installatie (met een zwaar ongeval tot gevolg) 
rechtstreeks of niet rechtstreeks de oorzaak is van de vrijzetting van een gevaarlijke stof uit een andere 
installatie (met een nieuw zwaar ongeval tot gevolg). 
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Effectgebied  

Het effectgebied geeft aan tot op welke afstand nog 1% van de aanwezige personen kan komen te 
overlijden, ook wel uitgedrukt in de 1% letaliteitgrens. Tevens wordt hiermee het gebied aangegeven waar 
zwaar gewonden en gewonden kunnen worden verwacht als gevolg van een calamiteit met gevaarlijke 
stoffen (inrichting en/of transport). 

 
Externe veiligheid 

Veiligheid in de omgeving van een industriële activiteit (bedrijf en transport) met gevaarlijke stoffen. 

 
Geprojecteerd object  

Nog niet aanwezig object dat op grond van het vigerende bestemmingsplan toelaatbaar is. 

 
Gevaarlijke stoffen  

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan het gebruik, het transport of de opslag, risico’s met zich meebrengt. 
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  

Grenswaarde als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet milieubeheer ten aanzien van het niveau van het 
plaatsgebonden risico. Van een grenswaarde mag niet worden afgeweken. 

 
Groepsrisico (GR) 

Het groepsrisico geeft de kans aan dat een hele groep personen overlijdt door een ongeval met een 
risicovolle activiteit. In het groepsrisico wordt rekening gehouden met het aantal personen dat in de buurt 
van een ongeval aanwezig kan zijn. Het groepsrisico wordt bepaald in het wettelijk vastgesteld 
invloedsgebied (categoriale inrichtingen). In een QRA wordt het groepsrisico berekend met behulp van 
Safeti-nl. 

 
Inrichting 

Het woord inrichting komt onder andere uit de Wet milieubeheer. Het betreft bedrijven die vallen onder het 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer of inrichtingen waarvoor een milieubeheervergunning 
noodzakelijk is. 

 
Invloedsgebied  

Gebied waarin dodelijke slachtoffers kunnen vallen door een ongeval met een gevaarlijke stof. In dit gebied 
wordt het groepsrisico beoordeeld. Het invloedsgebied is in het REVI vastgesteld voor categoriale 
inrichtingen. 

 
Ketenstudie 

In de Ketenstudies is het gebruik, de opslag en het vervoer van ammoniak, chloor en LPG in kaart gebracht 
en alle mogelijke manieren die kunnen leiden tot de verbetering van de veiligheid. Eind 2004 heeft het 
kabinet zijn standpunt over de Ketenstudies bepaald. Het convenant LPG-autogas tussen de rijksoverheid en 
de LPG-sector is de eerste concrete uitwerking van de Ketenstudies. 

 
Kwetsbaar object  

• woningen, woonschepen en woonwagens van derden die geen beperkt kwetsbare objecten zijn; 
• 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 gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor de dagopvang van minderjarigen; 
• 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, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, 
hypermarkt of warenhuis is gevestigd; 

• kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende 
meerdere aaneengesloten dagen; 

• gebouwen waarin horeca- en of recreatieve activiteiten plaatsvinden en of bestemd zijn als 
maatschappelijke voorzieningen waar meer dan 50 personen volgens de gebruiksvergunning aanwezig 
mogen zijn en niet op een bedrijventerrein zijn gevestigd. 
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Letaliteitgrens  

De letaliteitgrens wordt uitgedrukt in 1% en 100%. Deze letaliteitgrenzen zijn maten van effecten die op een 
bepaalde afstand van een calamiteit met gevaarlijke stoffen kunnen optreden. 

 
Maatschappelijke voorziening  

Educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten 
behoeve van sport en sportieve recreatie en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, 
alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen. 

 
Niet-categoriale inrichting  

Inrichtingen waarbij voor de bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico een risicoanalyse moet 
worden uitgevoerd. 

 
Personendichtheid   

De dichtheid van het aantal personen in een gebied. De wijze van bepaling van deze dichtheid is vastgelegd 
bij ministeriële regeling. Bij brandbaar gas wordt doorgaans geïnventariseerd met een raster van 25 bij 25 
meter. Bij toxische stoffen met een raster van 100 bij 100 meter. Bij een juridisch correcte bepaling van de 
personendichtheid geldt het bestemmingsplan als uitgangspunt. 

 
PGS  

PGS is een afkorting voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. De PGS zijn er in diverse publicaties 
verschenen, al naar gelang het onderwerp. Een daarvan is de PGS 15 voor opslagvoorzieningen voor 
verpakte gevaarlijke stoffen. Voorheen gold hiervoor de CPR 15-1 tot en met 3. 

 
Plaatsgebonden Risico (PR)  

Het plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg 
van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft. 
In het plaatsgebonden risico zijn in het kort twee verschillende kansen verwerkt: 
• de kans dat een ramp, zoals het ontsnappen van een gevaarlijke stof, plaatsvindt; 
• de kans dat een persoon daadwerkelijk overlijdt als gevolg daarvan. 

 
Ramp  

Een ramp een ernstige verstoring van de algemene veiligheid, waarbij het leven en de gezondheid van vele 
personen wordt bedreigd of grote materiële belangen in ernstige mate bedreigd of geschaad worden. Een 
tweede kenmerk van rampen is dat een gecoördineerde inzet van verschillende diensten en organisaties 
nodig is om de dreiging weg te nemen of de gevolgen te beperken. 

 
Richtwaarde  

Richtwaarde als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet milieubeheer ten aanzien van het niveau van het 
plaatsgebonden risico. Van een richtwaarde mag slechts om gemotiveerde redenen worden afgeweken.  

 
Risico 

Het risico van gevaarlijke activiteiten wordt onderverdeeld in twee aspecten, namelijk in kansen en effecten: 
• kans: de berekende kans dat een bepaald ongeval of een ramp zich voordoet. Deze kans wordt 

gecombineerd met de kans dat er mensen door het ongeval overlijden. Op de risicokaart kunnen deze 
kansen soms in de vorm van risicocontouren worden weergegeven. 

• effect: wanneer er een ongeval of een ramp gebeurt, heeft dat in een bepaald gebied effecten. Op de 
risicokaart kan dit effectgebied aangegeven worden. 

(RISICO = KANS  X  EFFECT) 

 
Risicobron  

De plaatsen waar risico's vandaan (kunnen) komen, worden risicobronnen genoemd. Hieronder wordt 
verstaan: 
• bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden gemaakt, gebruikt of opgeslagen (BEVI-inrichtingen en 

overige risicobedrijven vermeld in bijlage 4 en 4A); 
• transportroutes over de weg, het spoor en het water; 
• buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden getransporteerd, zoals aardgas en vloeibare 

brandstoffen. 

 
Risicocontouren  

Een risicocontour geeft aan hoe hoog in de omgeving de overlijdenskans is door een ongeval met een 
risicobron. Deze contourlijnen kan men vergelijken met de gewone hoogtelijnen op een kaart: binnen de 
contour, dus dichter bij de bron is het risico groter, buiten de contour, verder van de bron af is het risico 
kleiner. 
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Risicokaart/signaleringskaart 

Een risicokaart laat zien waar risicobronnen liggen. Het gaat daarbij om risicobronnen waardoor mensen 
direct letsel kunnen oplopen, bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen en om andere relevante risico's, zoals 
overstromingen. In totaal kunnen de risico's van een dertiental verschillende ramptypen op kaart worden 
getoond. Maar er zijn ook risicokaarten waarop alleen risicosituaties met gevaarlijke stoffen staan. 

 
SAFETI-NL 

SAFETI-NL is een rekenpakket voor het berekenen van de externe veiligheidsrisico's van een inrichting met 
gevaarlijke stoffen. 

 
Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid is de mate waarin de aanwezigen (bewoners, werknemers, bezoekers) zich op eigen kracht 
in veiligheid kunnen brengen. 
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Bijlage 2 Gebiedstypering Hoogeveen 

Tabel 1 Industrie- en bedrijventerreinen en risicobronnen gemeente Hoogeveen  
Naam terrein  Ligging  Bestemmings-

functie 
Risicobronnen  
 

Opmerkingen  

De Wieken incl. 
Noord B Oost 

Hoogeveen 
 
Grenzend aan: 
Woongebied van 
Hoogeveen;  
Buitengebied; 
Edisonstraat - 
Middelveldweg 
(VGS); 
Vliegveld: 
Industriehaven. 
 

Huidig:  
- Gemengde 
bedrijven 
- Bedrijfs-woningen 
op 
ind.terrein 
 
Toekomstig: 
-  Blijft zelfde 
bestemming 
houden 

-  Actualisatie v.h. 
bestemmingsplan  

• LPG-tankstation (2); 

• PGS 15 opslag > 10 

ton (4); 

• BRZO Bedrijf 

(PBZO); 

• Ammoniakkoelinstall

aties (2); 

• Propaanopslag (2) 

• Vuurwerkopslag (2) 

(cons.vuurwerk < 10 

ton); 

• PGS 15 opslag < 10 

ton; 

• Route gevaarlijke 

stoffen over de weg. 

Bestemmingsplan wordt 
geactualiseerd 
 
LPG en propaan hebben 
invloed binnen 
bedrijfsterrein 
 
Opslag gevaarlijke 
stoffen heeft invloed 
binnen het 
bedrijfsterrein en 
woongebied 
 
EV-beleid wordt 
geïntegreerd in  
geactualiseerd 
bestemmingsplan 
 
VGS heeft invloed op 
het bedrijventerrein 

LCH-terrein Hoogeveen 
 
Grenzend aan: 
Buitengebied; 
Middelveldweg – 
A28 (VGS). 

Huidig:  
- Logistieke bedrijven 
 
Toekomstig: 
- Blijft zelfde 
bestemming 
houden 

• Route gevaarlijke 

stoffen over de weg. 

VGS heeft invloed op 
het bedrijventerrein 

Toldijk Hoogeveen 
 
Grenzend aan: 
Buitengebied; 
Middelveldweg 
(VGS); 
Spoorlijn (VGS). 

Huidig:  
- Gemengde 
bedrijven 

Toekomstig: 
- idem 
 

• Route gevaarlijke 

stoffen over de weg. 

• Transport gevaarlijke 

stoffen per spoor 

VGS heeft invloed op 
het bedrijventerrein 

Stadterij Hoogeveen 
 
Grenzend aan: 
Buitengebied; 
Middelveldweg 
(VGS); 
Spoorlijn (VGS). 

Huidig:  
- Gemengde 
bedrijven 

Toekomstig: 
- idem 
 

• Route gevaarlijke 

stoffen over de weg. 

• Transport gevaarlijke 

stoffen per spoor 

VGS heeft invloed op 
het bedrijventerrein 

Buitenvaart I Hoogeveen 
 
Grenzend aan: 
Buitengebied; 
A37 (VGS); 
Woonwijk van 
Hollandscheveld 

Huidig:  
- Gemengde 
bedrijven 

Toekomstig: 
- idem 
 

• Route gevaarlijke 

stoffen over de weg. 

VGS heeft invloed op 
het bedrijventerrein 

Buitenvaart II 
(Riegsmeer) 

Hoogeveen 
 
Grenzend aan: 
Buitengebied; 
 

Huidig:  
- Gemengde 
bedrijven 

Toekomstig: 
- idem 
 

• LPG-tankstation (1); 

• Ammoniakkoelinstall

aties (1); 

• In principe geen 

Bevi, tenzij er 

gebruik wordt 

gemaakt van een 

wijzigingbevoegdheid 

Bestemmingsplan 
(reparatieplan)  
 
LPG heeft invloed 
binnen bedrijfsterrein 
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Naam terrein  Ligging  Bestemmings-

functie 
Risicobronnen  

 

Opmerkingen  

Hollandscheveld Hollandscheveld 
 
Grenzend aan 
woonwijk en 
buitengebied 

Huidig:  
- Gemengde 
bedrijven 

Toekomstig: 
- idem 
 

• Geen risicobronnen  

Elim Elim 
 
Grenzend aan 
woonwijk en 
buitengebied 

Huidig:  
- Gemengde 
bedrijven 

Toekomstig: 
- idem 
 

• Buisleiding transport 

van aardgas 

Binnen bedrijfsterrein is 
invloed van aardgas 
aanwezig 
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Tabel 2 Woongebieden en risicobronnen gemeente Hoogeveen  

Naam 
woongebied  

Ligging  Bestemmings-
functie 

Risicobronnen  Opmerkingen  

Hoogeveen Hoogeveen 
 
Grenzend aan:  
Autosnelwegen 
A28 en A37 (VGS); 
Spoorlijn (VGS); 
Buitengebied; 
Bedrijventerrein De 
Wieken; 
Hoogeveensche 
Vaart 

Huidig:  
-Wonen 
-Detailhandel 
-Perifere detailhandel 
-Sport en recreatie 
 
Toekomstig: 
Blijft zelfde  
bestemming houden  

• LPG-tankstation (5); 

• Ammoniakkoelinstalla

tie (1); 

• Vuurwerkopslag 

(cons.vuurwerk <10 

ton); 

• Gasontvangststation 

(2); 

• Zwembad met 

chloorbleekloog; 

• Transport van 

gevaarlijke stoffen 

over de weg; 

• Transport van 

gevaarlijke stoffen 

per spoor. 

Binnen woongebied is 
de invloed van 5 LPG-
tankstation aanwezig, 
waarvan 2 m.i.v. 2010 
zijn gesaneerd 
 
Binnen woongebied is 
de invloed van 1 
ammoniakkoelinstallati
e aanwezig 
 
Binnen woongebied is 
de invloed van 1 PGS 
15 voorziening 
aanwezig, is gevestigd 
op bedrijventerrein 
 
Binnen woongebied is 
de invloed van 1 
chloorbleekloogopslag 
aanwezig 
 
Binnen woongebied is 
de invloed van 5 
vuurwerkopslaglocaties 
aanwezig 
 
Binnen woongebied is 
de invloed van VGS 
aanwezig 

Noordscheschut Noordscheschut 
 
Grenzend aan:  
Buitengebied; 
Bedrijventerrein De 
Wieken (Noord B. 
Oost; 

Huidig:  
-Wonen 
-Detailhandel 
-Werken 
(kleinschalig) 
-Sport en recreatie 
 
Toekomstig: 
Blijft zelfde  
bestemming houden  

• LPG-tankstation (1); 

• Vuurwerkopslag 

(cons.vuurwerk <10 

ton). 

• Buisleiding transport 

van aardgas 

Binnen woongebied is 
de invloed van 1 LPG-
tankstation aanwezig, 
Vergunning-RO-
procedure loopt 
 
Binnen woongebied is 
de invloed van 1 
vuurwerkopslaglocatie 
aanwezig 
 
Binnen woongebied is 
invloed van aardgas 
aanwezig 

Hollandscheveld Hollandscheveld 
 
Grenzend aan:  
Buitengebied; 
Bedrijventerrein 
Buitenvaart II 

Huidig:  
-Wonen 
-Detailhandel 
-Sport en recreatie 
 
Toekomstig: 
Blijft zelfde  
bestemming houden  

• Vuurwerkopslag 

(cons.vuurwerk <10 

ton). 

Binnen woongebied is 
de invloed van 1 
vuurwerkopslaglocatie 
aanwezig 

Elim Elim 
 
Grenzend aan:  
Buitengebied. 

Huidig:  
-Wonen 
-Detailhandel 
-Sport en recreatie 
 
Toekomstig: 
Blijft zelfde  
bestemming houden 

• Buisleiding transport 
van aardgas 

Binnen woongebied is 
invloed van 
aardgastransport 
aanwezig 
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Naam 
woongebied  

Ligging  Bestemmings-
functie 

Risicobronnen  Opmerkingen  

Fluitenberg Fluitenberg 
 
Grenzend aan:  
Buitengebied; 
A28 

Huidig:  
-Wonen 
-Detailhandel 
-Werken 
(kleinschalig) 
-Sport en recreatie 
 
Toekomstig: 
Blijft zelfde  
bestemming houden 

• Transport van 

gevaarlijke stoffen 

over de weg. 
 

Binnen woongebied is de 
invloed van VGS aanwezig 

Stuifzand Stuifzand 
 
Grenzend aan:  
Buitengebied. 

Huidig:  
-Wonen 
-Detailhandel 
-Werken 
(kleinschalig) 
-Sport en recreatie 
 
Toekomstig: 
Blijft zelfde  
bestemming houden 

• Vuurwerkopslag 

(cons.vuurwerk <10 

ton). 

Binnen woongebied is de 
invloed van 1 
vuurwerkopslaglocatie 
aanwezig 

Tiendeveen Tiendeveen 
 
Grenzend aan:  
Buitengebied 

Huidig:  
-Wonen 
-Detailhandel 
-Werken 
(kleinschalig) 
-Sport en recreatie 
 
Toekomstig: 
Blijft zelfde  
bestemming houden 

• Buisleiding transport 
van aardgas 

Binnen woongebied is 
invloed van 
aardgastransport 
aanwezig 

Nieuweroord Nieuweroord 
 
Grenzend aan:  
Buitengebied 

Huidig:  
-Wonen 
-Detailhandel 
-Werken 
(kleinschalig) 
-.Sport en recreatie 
 
Toekomstig: 
Blijft zelfde  
bestemming houden 

• Buisleiding transport 
van aardgas 

Binnen woongebied is 
invloed van 
aardgastransport 
aanwezig 

Pesse Pesse 
 
Grenzend aan:  
Buitengebied; 
A28 

Huidig:  
-Wonen 
-Detailhandel 
-Werken 
(kleinschalig) 
-Sport en recreatie 
 
Toekomstig: 
Blijft zelfde  
bestemming houden 

• Transport van 

gevaarlijke stoffen 

over de weg. 
 

Binnen woongebied is de 
invloed van VGS aanwezig 

Nieuwlande Nieuwlande 
 
 

Huidig:  
-Wonen 
-Detailhandel 
-Werken 
(kleinschalig) 
-Sport en recreatie 
 
Toekomstig: 
Blijft zelfde  
bestemming houden 

• Vuurwerkopslag 

(cons.vuurwerk <10 

ton). 

Binnen woongebied is de 
invloed van 1 
vuurwerkopslaglocatie 
aanwezig 
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Tabel 3 De overige gebieden van de gemeente Hoogeveen  

Omschrijving Ligging  Bestemmings-
functie 

Risicobronnen  Opmerkingen  

Buitengebied 
Kleine kernen, 
agrarisch, recreatie 
(groot- en 
kleinschalig) en 
natuurgebieden 

divers Huidig:  
-Wonen 
-Allerlei 
-Kleinschalige 
recreatie 
-Grootschalige 
recreatie 
 
Toekomstig: 
Blijft zelfde 
bestemming houden  

• Propaanopslag 

• Opslag van munitie 

• VGS transport over 

de weg; 

• VGS per spoor 

• Buisleiding transport 

van aardgas 

• Gasontvangststations 

Vanuit de verschillende 
modaliteiten wordt 
invloed uitgeoefend op 
het buitengebied 

 

VGS= vervoer gevaarlijke stoffen 
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Bijlage 3 Drempelwaarde voor overige risicobronnen 

Categorie Categorieomschrijving Drempelwaarde 

Opslag verpakte 
gevaarlijke stoffen 

Inrichtingen waarin verpakte 
bestrijdingsmiddelen in emballage worden 
opgeslagen. 

Hoeveelheid welke  
≥ 2.500 kg is per 
opslagplaats. 

Opslag verpakte 
gevaarlijke stoffen 
/vervoersbedrijf 

Inrichtingen bestemd voor de opslag in 
verband met vervoer van gevaarlijke stoffen 
(al dan niet in combinatie met andere stoffen 
en producten). 
Het betreft verzamelplaatsen waar te 
vervoeren gevaarlijke stoffen opgeslagen 
mogen worden. 

Hoeveelheid welke  
≥ 10.000 kg 
gevaarlijke stoffen is 
(gehele inrichting). 

Ammoniakkoel- of 
vriesinstallatie 

Inrichtingen waarin een koel- of 
vriesinstallatie aanwezig is. 

Hoeveelheid welke ≥ 
200 kg ammoniak is 
per installatie. 

Propaan en 
(vloeibaar) 
brandbaar gas 

Inrichtingen waar propaan of een vloeibaar 
gemaakt brandbaar gas wordt opgeslagen in 
een reservoir. 

Hoeveelheid welke  
≥ 3.000 liter is. 

Oxiderende 
gassen 

Inrichtingen waar een tank of 
procesinstallatie aanwezig is met oxiderende 
(vloeibaar gemaakte) gassen. 

Hoeveelheid welke  
≥ 20.000 liter is (per 
tank of 
procesinstallatie). 

Gasdrukregel- en 
meetstations 

Inrichtingen waar een gasdrukregelen 
meetstation aanwezig is. 

Gasontvangststations 
(hoge druk). 

Vulstations voor 
propaan en butaan 

Inrichtingen waar gasflessen met propaan 
en/of butaan door middel van een vulstation 
worden gevuld, indien bij deze inrichting een 
tank met propaan en/of butaan aanwezig is. 

Hoeveelheid welke  
≥ 3.000 liter is 
(volume van alleen 
de voorraadtank). 

Gasflessendepot Inrichtingen waar gasflessen worden 
opgeslagen (gasflessendepot). 

Hoeveelheid (som 
van alle flessen) 
welke ≥ 10.000 liter 
is. 

Zeer giftige 
gassen 

Inrichtingen waar een gasfles, tank, 
tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie 
aanwezig is met een zeer giftig (vloeibaar 
gemaakt) gas. 

Hoeveelheid welke  
≥ 15 liter is (per 
gasfles, tank, 
tankwagen, 
boxcontainer of 
procesinstallatie). 

Giftige gassen Inrichtingen waar een tank, tankwagen, 
boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is 
met een giftig (vloeibaar gemaakt) gas. 

Hoeveelheid welke  
≥ 150 liter is (per 
tank, tankwagen, 
boxcontainer of 
procesinstallatie). 

Overige 
gevaarlijke 
gassen 

Inrichtingen waar een tank, tankwagen 
boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is 
met een gasvormige gevaarlijke stof. 

Hoeveelheid welke  
≥ 20.000 liter is (per 
tank, tankwagen, 
boxcontainer of 
procesinstallatie). 

Licht ontvlambare 
vloeistoffen 

Inrichtingen waar een bovengrondse tank, 
tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie 
aanwezig is met een (licht) ontvlambare 
vloeistof. 

Hoeveelheid welke 
 ≥ 20.000 liter is (per 
tank, tankwagen, 
boxcontainer of 
procesinstallatie). 
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Categorie Categorie-omschrijving Drempelwaarde 

Brandbare 
vloeistoffen 

Inrichtingen waar een bovengrondse tank of 
procesinstallatie aanwezig is met een 
vloeistof met een vlampunt hoger dan 55 
graden Celsius. 

Hoeveelheid welke 
≥ 150.000 liter is 
(per tank of 
procesinstallatie). 

Zeer giftige 
vloeistoffen 

Inrichtingen waar een tank, tankwagen, 
boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is 
met een zeer giftige vloeistof. 

Hoeveelheid welke 
≥ 200 liter is (per 
tank, tankwagen, 
boxcontainer of 
procesinstallatie). 

Giftige vloeistoffen Inrichtingen waar een tank, tankwagen, 
boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is 
met een giftige vloeistof. 

Hoeveelheid welke 
≥ 2.000 liter is (per 
tank, tankwagen, 
boxcontainer of 
procesinstallatie). 

Vloeistoffen die 
zeer giftige gassen 
kunnen vormen 

Inrichtingen waar een tank, tankwagen, 
boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is 
met een vloeistof die zeer giftige gassen kan 
vormen. 

Hoeveelheid welke 
≥ 20 liter is (per 
tank, tankwagen, 
boxcontainer of 
procesinstallatie). 

Vloeistoffen die 
giftige gassen 
kunnen vormen 

Inrichtingen waar een tank of 
procesinstallatie aanwezig is met een 
vloeistof die vergiftige gassen kan vormen. 

Hoeveelheid welke 
≥ 200 liter is (per 
tank of 
procesinstallatie). 

Overige 
gevaarlijke 
vloeistoffen 

Inrichtingen waar een tank of 
procesinstallatie aanwezig is met een 
vloeibare gevaarlijke stof. 

Hoeveelheid welke 
≥ 150.000 liter is 
(per tank of 
procesinstallatie). 

Zeer giftige vaste 
stof 

Inrichtingen waar een silo of een andere 
gesloten opslagvoorziening voor los gestort 
materiaal aanwezig is met een zeer giftige 
vaste stof. 

Hoeveelheid welke 
≥ 200 kg is (per silo 
of andere gesloten 
opslagvoorziening). 

Giftige vaste stof Inrichtingen waar een silo of een andere 
gesloten opslagvoorziening voor los gestort 
materiaal aanwezig is met een giftige vaste 
stof. 

Hoeveelheid welke 
≥ 2.000 kg is (per 
silo of andere 
gesloten 
opslagvoorziening). 

Vaste stoffen die 
zeer giftige gassen 
kunnen vormen 

Inrichtingen waar een silo of een andere 
gesloten opslagvoorziening voor los gestort 
materiaal aanwezig is met een stof die zeer 
giftige gassen kan vormen. 

Hoeveelheid welke 
≥ 200 kg is (per silo 
of andere gesloten 
opslagvoorziening). 

Vaste stoffen die 
giftige gassen 
kunnen vormen 

Inrichtingen waar een silo of een andere 
gesloten opslagvoorziening voor los gestort 
materiaal aanwezig is met een stof die giftige 
gassen kan vormen. 

Hoeveelheid welke 
≥ 2.000 kg is (per 
silo of andere 
gesloten 
opslagvoorziening). 

Overige 
onbrandbare vaste 
gevaarlijke stof 

Inrichtingen waar een silo of een andere 
gesloten opslagvoorziening aanwezig is met 
een onbrandbare vaste gevaarlijke stof. 

Hoeveelheid welke 
≥ 1.500.000 liter 
(=1.500 m3 ) is (per 
silo 
of andere 
opslagvoorziening). 
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Categorie Categorie-omschrijving Drempelwaarde 

Stofexplosie Inrichtingen waar een silo of een andere 
gesloten opslagvoorziening zonder adequate 
drukontlasting voor los gestort materiaal 
aanwezig is waar een voor stofexplosie 
gevaarlijke atmosfeer aanwezig is. E.e.a. 
moet zijn geborgd in de milieuvergunning. 

Hoeveelheid welke 
≥ 100.000 liter 
(=100 
m3) is (per silo of 
andere 
opslagvoorziening). 

Organische 
peroxiden, 
opslaggroep 2 en 
3 

Inrichtingen waar organische peroxiden, 
opslaggroep 8 in overeenstemming met 
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen worden 
opgeslagen. 

Opslagplaats heeft 
grootte van ≥ 100 
m2. 

Brandbare vaste 
stoffen 

Grote buitenopslagen van fusten, pallets, 
kratten of vaten, waarbij de brandbare stof 
50% of minder van het volume inneemt. 

Hoeveelheid welke 
≥ 1000 m2 
grondoppervlak is. 

Geparkeerde 
vervoerseenheden 
met gevaarlijke 
stoffen 

Aangewezen (parkeer) locaties waar 
vervoerseenheden beladen met gevaarlijke 
stoffen worden geparkeerd. 

Voor zover op de 
aangewezen 
(parkeer-) locatie ≥ 
10.000 kg 
gevaarlijke stoffen 
gelijktijdig aanwezig 
mag zijn. 

Vuurwerk Inrichtingen waar consumentenvuurwerk in 
de zin van het Vuurwerkbesluit wordt 
opgeslagen of bewerkt. 

Hoeveelheid welke  
≥ 1.000 kg is. 

Vuurwerk Inrichtingen waar professioneel al dan niet 
tezamen met consumentenvuurwerk in de zin 
van het Vuurwerkbesluit wordt opgeslagen of 
bewerkt. 

Geen ondergrens. 

Aardgaswinning Inrichtingen die vallen onder de 
Mijnbouwwet, zoals NAM en Gasunie. 

plaatsgebonden 
risico groter is dan 
PR10-6 per jaar 

Ontplofbare 
stoffen 

Inrichtingen vallend onder cat. 3.1 van het 
IVB. Tot klasse 1.4 van het ADR behorende 
patronen voor vuurwapens met een kaliber < 
13,2 mm vallen hier niet onder.  

Hoeveelheid welke  
≥ 10 kg is of > 100 
kg netto explosieve 
massa aan munitie. 

Brandbevorderend 
gas 

Inrichtingen waar distikstofoxiden (lachgas) 
aanwezig is, niet zijnde een ziekenhuis. 

Hoeveelheid welke  
≥ 1.000 kg is. 

Munitie-opslag Inrichtingen die worden gebruikt voor de 
Nederlandse krijgsmacht voor zover buiten 
die inrichtingen ruimtelijke beperkingen 
gelden. 

Geen ondergrens. 
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Bijlage 4 Risicobronnen (BEVI-inrichtingen) 

RRGS Id. Adres inrichting Vestigingsplaats Risicobron 

4340 Stephensonstraat 9 Hoogeveen PGS 15 (> 10.000 kg) 

4350 Prins Hendrikstraat 24 Hoogeveen PGS 15 (> 10.000 kg) 

4380 Smirnoffstraat 12 Hoogeveen PGS 15 (> 10.000 kg) 

4448 Industrieweg 51 Hoogeveen PGS 15 (> 10.000 kg) 

4437 Marconistraat 12 Hoogeveen BRZO (PBZO) 

4479 Parmentierstraat 16 Hoogeveen Ammoniak 

4487 Plesmanstraat 22 Hoogeveen Ammoniak 

2977 Alteveerstraat 70 Hoogeveen Ammoniak 

19157 Buitenvaart 4001 Hoogeveen Ammoniak 

4506 Molenweg 59 Noordscheschut LPG-tankstation 

4525 Het Haagje 145 Hoogeveen LPG-tankstation (verplaatsing reservoir) 

4630 Buizerdlaan 147 Hoogeveen LPG-tankstation 

4652 Schutstraat 187 Hoogeveen LPG-tankstation 

4698 Limburg van Stirumstraat 1 Hoogeveen LPG-tankstation (verplaatsing reservoir) 

4744 Industrieweg 108 Hoogeveen LPG-tankstation 

4745 Industrieweg 66 Hoogeveen LPG-tankstation 

4776 Griendtsveenweg 24 Hoogeveen LPG-tankstation 

4784 Mr. Cramerweg 7 Hoogeveen LPG-tankstation 
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Bijlage 4A Risicobronnen (Overige inrichtingen) 

RRGS Id. Adres inrichting Vestigingsplaats Risicobron 

4329 Dr Anton Philipsstraat 54 Hoogeveen PGS 15 (> 10.000 kg binnen inrichting) 

14827 Hoogeveenseweg (Nijstad) Hoogeveen Aardgaswinlocatie 

6455 Defensieweg 16 Pesse Munitie-opslag (zone A, B en C) 

5102 Industrieweg 15 Hoogeveen Propaangastank Activiteitenbesluit 

20622 Zeppelinstraat 7 Hoogeveen Propaangastank Activiteitenbesluit 

19145 Bentincksdijk 10 Hoogeveen Chloorbleekloog 

19574 Jan Slotswijk 1 Elim Aardgas 

19581 Korternaerstraat Hoogeveen Aardgas 

19582 Zuidwoldigerweg 29 Hoogeveen Aardgas 

19583 Jan Slotswijk 7 B Elim Aardgas 

19587 De Vos van Steenwijklaan 73 Hoogeveen Aardgas 

21412 Echtenseweg 3 Hoogeveen Aardgas 

21438 Buitenvaart 1125 Hoogeveen Ammoniak (< 1500 kg) 

20772 Industrieweg 49 Hoogeveen Chroomzuuroplossing 

 Edisonstraat 1 Hoogeveen Chroomzuuroplossing (BRZO ?) 
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Bijlage 4B Risicobronnen (Vuurwerk) 

Aanwezige vuurwerkopslag- en verkoopplaatsen 

Adres inrichting Vestigingsplaats 
Vergunde 
hoeveelheid in kg 

Dr. A. Philipstr. 10-14 Hoogeveen 10.000 

Alteveerstraat 108 Hoogeveen 2.000 

Hoofdstraat 110b Hoogeveen 1.000 

Zwartschaap 10 Stuifzand 3.410 

Molenweg 57 Noordscheschut 10.000 

Brugstraat 126 Nieuwlande 6.000 

Smirnoffstr. 1 Hoogeveen 10.000 

Alteveer 78 Hoogeveen 10.000 

Schutstraat 24 Hoogeveen 10.000 

Zuideropgaande 57 Hollandscheveld 8.140 

Nijstad 11 Hoogeveen 10.000 
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Bijlage 5 Letaliteitzones buisleidingen (aardgas) 

Tabel 1 (1% letaliteitzones) 

Diameter in 
inches (mm) 

Nominaal 
(DN) 

40 bar 66,2 bar 80 bar 

2              (57,3) DN50 20 25  

4            (114,3) DN100 45 60 65 

6            (168,3) DN150 70 90 95 

8            (219,1) DN200 95 120 130 

10          (273,1) DN250 120 150 160 

12          (323,9) DN300 140 170 180 

14          (355,6)  DN350 150 190 200 

16          (406,4) DN400 170 210 230 

18          (457,0) DN450 200 240 260 

20          (508,0)  DN500 220 270 290 

24          (610,0) DN600 260 310 330 

30          (762,0) DN750 310 380 400 

36          (914,0) DN900 360 430 470 

42          (1067) DN1050 400 490 520 

48          (1219) DN1200 440 540 580 

 
 
Tabel 2 (100% letaliteitzones) 

Diameter in 
inches (mm) 

Nominaal 
(DN) 

40 bar 66,2 bar 80 bar 

2              (57,3) DN50 20 20  

4            (114,3) DN100 30 30 40 

6            (168,3) DN150 50 60 70 

8            (219,1) DN200 50 60 70 

10          (273,1) DN250 60 70 80 

12          (323,9) DN300 70 80 90 

14          (355,6)  DN350 80 90 90 

16          (406,4) DN400 80 100 100 

18          (457,0) DN450 100 110 120 

20          (508,0)  DN500 100 120 130 

24          (610,0) DN600 120 140 150 

30          (762,0) DN750 140 160 170 

36          (914,0) DN900 150 180 190 

42          (1067) DN1050 160 190 200 

48          (1219) DN1200 180 210 220 
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Bijlage 6 Domino effecten 

Risicobronnen die een domino effect kunnen hebben op een andere risicobron 

 
Naam 
bedrijf 

Type 
risicobron 

Domino bedrijf Afstand 
m (ca) 

Domino 
effect 

Domino effecten 
aanwezig 

Mr 
Cramerweg 
7 

LPG-
autogas 

Buitenvaart 4001 420 Ammoniakwolk 
Nee, inpandige 
opstelling 

Industrieweg 
108 

LPG-
autogas 

Stephensonstraat 
9 

170 Brandgevaar 
Ja, giftige 
verbrandingsproducten 

Dr. A. 
Philipsstraat 54 

140 Brandgevaar 
Ja, giftige 
verbrandingsproducten 

Smirnoffstraat 
12 

240 Brandgevaar 
Ja, giftige 
verbrandingsproducten 
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Bijlage 7 Externe veiligheidstoets in ruimtelijke plannen  
V

ei
li

g
h
ei

d
st

o
et

s 
Fasen in RO-

proces 

Stappen Instrumenten 

veiligheidstoets 

Werkwijze Veiligheidstoets Acties RO Actie Milieu Actie Brandweer 

Initiatiefase Voorbereiding Quickscan RO neemt initiatief tot plan. 

Informeert lokale brandweer 

/HDBD en milieu. Milieu doet 

quickscan EV. Zijn er situaties 

waarop Bevi van toepassing is? 

1. Informeert lokale 

brandweer en Milieu 

van project 

2. Voert quickscan 

EV uit. 

3. Lokale 

brandweer/HDBD 

levert op verzoek 

informatie aan Milieu. 

 Afsprakennotitie Bij Bevi situaties in Quickscan 

nodigt RO, HDBD en Milieu uit 

voor het maken van afspraken. 

Hoe het plan verder uit te 

werken? Hoe te handelen met 

verantwoording GR? 

4. Nodigt HDBD en 

Milieu uit voor 

overleg. Maakt en 

beheert 

procesafspraken. 

5. Vooroverleg en 

procesafspraken. 

6. HDBD (i.s.m. lokale 

brandweer): 

vooroverleg en 

procesafspraken. 

Ontwikkel- en 

adviesfase 

Doen van onderzoek   7. Levert eventueel 

informatie aan voor 

onderzoek. 

8. Coördineert 

onderzoek en 

bepaalt het GR. 

9. HDBD (i.s.m. lokale 

brandweer) levert 

eventueel informatie 

aan voor onderzoek. 

Opstellen 

conceptruimtelijk 

plan 

Concept 

veiligheidsparagraaf 

EV wordt uitgewerkt zoals 

afgesproken in afspraken-notitie. 

Resultaat is concept 

veiligheidsparagraaf, inclusief 

verantwoording GR 

10. RO coördineert 

veiligheidsparagraaf. 

Organiseert even-

tueel overleg met 

Milieu en HDBD 

over GR. Stelt 

paragraaf incl. 

verantwoording GR 

op samen met 

Milieu. 

11. Stelt concept 

veiligheidsparagraaf 

op inclusief 

verantwoording GR 

samen met RO. 

12. HDBD stelt (i.s.m. 

lokale brandweer) 

concept advies GR op, 

informeert RO en 

Milieu heirover (in het 

overleg). 

Overleg/inspraak over 

concept ruimtelijk 

plan 

 RBD geeft advies op concept 

veiligheidsparagraaf en op 

verantwoording  

13. Verzoekt HDBD 

om advies. Stuurt 

conceptplan toe. 

14. 15. HDBD (i.s.m. 

lokale brandweer) 

adviseert formeel op 

verantwoording GR en 

overige fysieke 

veiligheidsaspecten. 

Besluitvormings-

fase 

Opstellen ruimtelijk 

plan 
Definitieve 

veiligheidsparagraaf 

Definitieve veiligheidsparagraaf 

opnemen in ontwerpplan. 

16. Weegt advies 

verantwoording GR 

af en werkt de 

veiligheidsparagraaf 

definitief uit in het 

plan. 

17. Adviseert RO 

over afweging 

verantwoording GR. 

18. 
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Bijlage 8 Signaleringskaart woongebieden met LPG-vrije zone  

 

 


