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Advies Externe Veiligheid ten behoeve van bestemmingsplan ”Buitengebied
Achtkarspelen”
Toetsingskader
Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig
ongeval voor de omgeving door:
- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen);
- het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, wegen, waterwegen en
spoorwegen);
- het gebruik van luchthavens.
Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de burger
door bovengenoemde activiteiten. Hiertoe zijn risico’s gekwantificeerd, namelijk door
middel van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
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.
Groepsrisico (GR)
Dit is de kans dat een groep mensen overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen.
Het groepsrisico moet worden gezien als een maat voor maatschappelijke ontwrichting.
Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. Voor
voornoemd bestemmingsplan zijn de volgende besluiten relevant:
1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
Met het Bevi zijn risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met
gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd.
2. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS)
De cRNVGS is van toepassing op bestemmingsplannen die liggen binnen de
invloedsgebieden van transportroutes met vervoer van gevaarlijke stoffen.
3. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)
Op basis van het Bevb dienen plannen, vergelijkbaar met het Bevi, te worden getoetst
aan de grens- en richtwaarde voor het PR en de oriëntatiewaarde voor het GR.

1

4. Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit)
Het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende regeling is de opvolger van een groot
aantal AMvB’s. In het Activiteitenbesluit staan algemene regels voor verschillende
milieuaspecten, zoals veiligheidsafstanden waaraan voldaan moet worden.
Verantwoordingsplicht
In het Bevi, Bevb en de cRNVGS is onder andere een verantwoordingsplicht GR
opgenomen. Deze verantwoording houdt in dat in bepaalde gevallen een wijziging met
betrekking tot planologische keuzes moet worden onderbouwd en verantwoord door het
bevoegd gezag.
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Risicobronnen ten aanzien van het plan
Het plangebied “Buitengebied Achtkarspelen” is in figuur 1 weergegeven. Het
plangebied betreft het gehele buitengebied van de gemeente Achtkarspelen. Dit betreft
de gronden buiten de bebouwde kommen van de dorpen Buitenpost, Surhuisterveen,
Harkema, Kootstertille, Gerkesklooster-Stroobos, Drogeham, Twijzelerheide, Twijzel,
Augustinusga, Surhuizum en Boelenslaan. Voornoemde dorpen zijn voorzien van hun
eigen bestemmingsplannen.

Figuur 1: begrenzing plangebied gemeente Achtkarspelen

Uit de professionele Risicokaart , zie figuur 2, blijkt dat binnen en in de directe nabijheid
van het plangebied risicobronnen zijn gelegen waarvan de risicocontouren of de
invloedsgebieden zijn gelegen binnen het plangebied.
De relevante risicobronnen voor het plangebied zijn:
inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden;
transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen;
transport van gevaarlijke stoffen over (water)wegen.
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Figuur 2: uitsnede professionele risicokaart

Inrichtingen waar risicovolle activiteiten plaatsvinden
Binnen en in de directe nabijheid van het plangebied zijn de volgende risicovolle
inrichtingen aanwezig waarvan de risicocontouren, de veiligheidsafstanden of de
invloedsgebieden zijn gelegen binnen het plangebied:
-LPG-tankstation Autoservice Weterings, Uterwei 20 te Augustinusga;
-LPG-tankstation Noord-Nederlands Automobielbedrijf Beheer, Koartwald 6 te
Surhuisterveen;
-Biogasopslag Oosterhof Holman Weboma, Westkern 7 te Kootstertille;
-Biogasopslag Maatschap Reinders,Westerein 3 te Drogeham;
-Propaangasopslag Maatschap van Minnen-Postma, Hamsterpein 3 te Drogeham;
-Gasontvangststation Blauwhuisterweg 28a te Surhuisterveen;
-Gasontvangststation Parallelweg 8 te Buitenpost;
-Gasbehandelingsinstallatie NAM, Westkern 8 te Kootstertille;
-Gasproductielocatie NAM, Langewijk 3 te Drogeham;
-Gaswinning procesinstallatie NAM, Hamsterpein te Drogeham;
-Gaswinning procesinstallatie NAM, Dalweg te Surhuisterveen;
-Gasmengstation Gasunie, Westkern 2 te Kootstertille
Onderstaand wordt per risicovolle inrichting ingegaan op de externe veiligheidssituatie.
LPG-tankstations
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In en nabij het plangebied zijn de volgende LPG tankstations aanwezig:
- Autoservice Weterings, Uterwei 20, Augustinusga
- Noord-Nederlands Automobielbedrijf Beheer bv, Koartwâld 6, Surhuisterveen
PR
De PR 10-6 contouren van de afleverzuil, het ondergrondse reservoir en het vulpunt van
een tankstation bedragen in het kader van de ruimtelijke ordening respectievelijk 15 m,
25 m en 45 m.
Met de transportsector voor LPG en het toenmalige ministerie van VROM is op 22 juni
2005 een convenant “LPG-autogas” afgesloten. Belangrijke afspraken uit dit convenant
betreffen het toepassen van een verbeterde vulslang en het aanbrengen van een
hittewerende bekleding op de tankauto’s. Deze maatregelen zijn eind 2010 doorgevoerd.
De PR 10-6 contouren van de afleverzuil, het vulpunt en het ondergrondse reservoir
vallen deels/geheel over het plangebied. De bestemming binnen deze contouren is
“verkeersdoeleinden”, “tuin”, “agrarisch” en “wonen”. Binnen deze zone zijn geen
(beperkt) kwetsbare objecten gelegen (zie figuren 3 en 4) en deze worden met het
vaststellen van het plan ook niet mogelijk gemaakt.
Geconcludeerd kan worden dat het PR van de LPG-tankstations geen belemmering
vormt voor het onderhavig plan.

Figuur 3: Autoservice Weterings, Uterwei 20, Augustinusga, LPG-tankstation met PR 10-6
contouren (zwarte stippellijnen) en invloedsgebieden (blauwe cirkels)
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Figuur 4: Noord-Nederlands Automobielbedrijf Beheer bv, Koartwâld 6, Surhuisterveen,
LPG-tankstation met PR 10-6 contouren (zwarte stippellijnen) en invloedsgebieden (blauwe cirkels)

Invloedsgebied
De invloedsgebieden bedragen 150 meter vanaf het vulpunt en de ondergrondse tank.
Het plangebied is binnen de invloedsgebieden van de LPG-tankstations gelegen.
Resume
De PR 10-6-risicocontouren en de invloedsgebieden van de LPG-tankstations zijn in
onderstaande tabel en op de figuren 3 en 4 weergegeven.
Adres

Doorzet
m³/j

Uterwei 20
< 1000
Augustinusga
Koartwâld 6
< 1000
Surhuisterveen

PR 10-6 PR 10-6
PR 10-6
Aflever- Reservoir Vulpunt
punt
15 m
120 m
45 m

Invloedsgebied

PR 10-6
knelpunt

150 m

Nee

GR
<
OW
Ja

15 m

150 m

Nee

Ja

25 m

45 m

Verantwoording GR
Naast de numerieke waarde van het GR, zoals de ligging van het GR ten opzichte van
de oriëntatiewaarde en de toename daarvan ten opzichte van de nulsituatie, dient ter
beoordeling van het GR en de verantwoording daarvan (conform artikel 13, lid 1 van het
Bevi) ook gekeken te worden naar kwalitatieve aspecten.
Ligging GR t.o.v. oriëntatiewaarde
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De wetgeving verbindt geen harde normen aan de toelaatbaarheid van kwetsbare en
beperkt kwetsbare objecten binnen een invloedsgebied, zoals dat wel het geval is bij het
PR.
Wel bestaat voor het bevoegd gezag bij het vaststellen van ruimtelijke plannen de
wettelijke verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht is van toepassing op
ruimtelijke plannen binnen een invloedsgebied in de gevallen dat het Bevi dat
voorschrijft. Uit het voorgaande is gebleken dat de twee voornoemde LPG-tankstations
risicobronnen zijn.
Berekening GR
Aan de Uterwei 20 in Augustinusga is LPG-tankstation Autoservice Weterings gevestigd.
De LPG doorzet is in de omgevingsvergunning onderdeel milieu vastgelegd op ≤ 1000
m³/j. De inrichting heeft een bovengronds LPG-reservoir van 20 m³.
Voor het LPG-tankstation is door adviesgroep AVIV B.V. (hierna: AVIV) op 28 november
2008, project 081428, een GR-berekening uitgevoerd. De berekening van het GR is
uitgevoerd voor een LPG-doorzet van maximaal 1000 m³/jr.
Uit de berekening kan worden geconcludeerd dat het GR lager is dan de
oriëntatiewaarde. In figuur 5 zijn de uitkomsten weergegeven. De groene lijn in de FNcurve is de oriëntatiewaarde. De blauwe lijn geeft de bevoorrading overdag weer en de
rode lijn geeft de bevoorrading in de avond weer. Voor de opvolgende FN-curven geldt
dezelfde verklaring van kleuren.
Gelet op de grootte van het groepsrisico zijn geen andere berekeningen uitgevoerd voor
een lagere doorzet of een tankauto voorzien van een hittewerende coating.
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Figuur 5: Groepsrisico LPG-tankstation doorzet van 1000 m3/j, Uterwei 20, Augustinusga,

tankauto zonder hittewerende bekleding

Aan de Koartwâld 6 te Surhuisterveen is LPG-tankstation Noord-Nederlands
Automobielbedrijf Beheer bv gevestigd.
Hoewel de inrichting buiten het plangebied is gelegen vallen de PR 10-6 contouren en de
invloedsgebieden van het reservoir en het vulpunt gedeeltelijk over het plangebied.
De LPG doorzet is in de omgevingsvergunning onderdeel milieu vastgelegd op ≤ 1000
m³/j. De inrichting heeft een bovengronds LPG-reservoir van 20 m³.
Voor het LPG-tankstation is door adviesgroep AVIV B.V. (hierna: AVIV) op 19 november
2008, project 081428, een GR-berekening uitgevoerd. De berekening van het GR is
uitgevoerd voor een LPG-doorzet van maximaal 1000 m³/jr en een LPG-doorzet van 500
m³/jr
Uit de berekening kan worden geconcludeerd dat het GR lager is dan de
oriëntatiewaarde. In figuur 6 zijn de uitkomsten weergegeven. De groene lijn in de FNcurve is de oriëntatiewaarde. De blauwe lijn geeft de bevoorrading overdag weer en de
rode lijn geeft de bevoorrading in de avond weer.

Figuur 6: Groepsrisico LPG-tankstation doorzet van 1000 m3/j, Koartwâld 6, Surhuisterveen,
tankauto zonder hittewerende bekleding

De kans op optreden van een BLEVE van de tankauto kan onder andere worden
gereduceerd door het aanbrengen van een hittewerende bekleding op de tankauto. De
hittewerende coating leidt tot een reductie van de kans op een BLEVE door een brand
met een factor twintig.
Toename GR t.o.v. nulsituatie (toekomstige situatie)
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Het aantal personen binnen het invloedsgebied van het LPG-tankstation neemt conform
dit conserverende bestemmingsplan niet toe. Er is dientengevolge geen toename van
het GR. Dit houdt in dat kan worden volstaan met een beperkte verantwoording van het
GR.
Verantwoording GR
Bestrijding en beperking van rampen / mogelijkheden van de zelfredzaamheid en van de
hulpverlening
De fysieke eigenschappen van bewoners, bezoekers, gebouwen en omgeving
zijn van invloed op de vraag of zelfredding optimaal kan plaatsvinden. Bij de
inrichting van het plangebied is het van belang zorg te dragen voor goede
ontvluchtingsmogelijkheden. Vluchtroutes dienen zoveel mogelijk personen direct
van de calamiteit weg te leiden. Tevens moet de brandweer het gebied makkelijk
kunnen bereiken, zonder dat belemmeringen optreden als gevolg van vluchtende
mensen in auto’s. Dat is hier het geval.
De brandweer ziet geen knelpunten op het gebied van bereikbaarheid, bestrijdbaarheid
en zelfredzaamheid. De bluswatervoorziening is voldoende en de opkomsttijden zijn
aanvaardbaar.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de LPG tankstations aan de Uterwei 20 te Augustinusga
en aan de Koartwâld 6 te Surhuisterveen geen belemmering vormen voor het
bestemmingsplan.
Mest-vergisters (Biogasinstallaties)
Binnen het plangebied ligt Maatschap Reinders, Westerein 3 te Drogeham, met één
mestvergister met inhoud van 400m3. De PR 10-6 contour valt binnen de inrichting en
over weiland (zie figuur 7).
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Figuur 7 : Maatschap Reinders,Westerein 3, Drogeham mestvergister met PR 10-6
contour (zwarte stippellijnen)

Nabij het plangebied is Oosterhof Holman Weboma, Westkern 7 te Kootstertille
gevestigd. Voor voornoemde inrichting is een omgevingsvergunning onderdeel milieu
verleend voor de oprichting van3 mestvergisters met een inhoud van 849 m3 elk en 1
vergister van 1.731 m3. Hoewel voornoemde vergisters nog niet gerealiseerd zijn, zijn
de risicocontouren wel vergund. In onderstaande tabel staan de afstanden vermeld.
Adres

Inhoud
Westerein 3, Drogeham 400 m3

Westkern 7,
Kootstertille

PR 10-6 effectafstand 1% letaal
30 m
70 m

3 x 849 m3 40 m
1.731 m3
50 m

90 m
115 m

De PR 10-6 contouren vallen niet over het plangebied, de 1% letaal contouren van deze
mestvergisters vallen gedeeltelijk over het plangebied (figuur8).
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Figuur 8 : Oosterhof Holman Weboma Westkern 7, Kootstertille,: 4 mestvergisters,
invloedsgebied (oranje cirkels) gedeeltelijk over plangebied

Conform de Leidraad Risico Inventarisatie (LRI), versie 6.1 van december 2010, gelden
de volgende veiligheidsafstanden voor biogas-opslagen:
Hoeveelheid in grootste Afstand 1% letaal [m] Afstand PR = 10 -6 per jaar [m]
Insluitsysteem [m3]
20 – 500
500 – 1.000
1.000 – 1.500
1.500 – 2.000

70
90
105
115

30
40
45
50

Omdat een biovergister niet in het Bevi genoemd wordt, kan met de veiligheidsafstanden
zoals genoemd in de LRI worden volstaan en hoeft geen kwantitatieve risico analyse
(QRA) opgesteld te worden.
Bij voornoemde installaties zijn binnen de veiligheidsafstanden geen (beperkt)kwetsbare
objecten aanwezig.
Het bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen in de directe omgeving van
de inrichtingen.
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Het bestemmingsplan maakt nieuwe biogasopslagen in het buitengebied mogelijk.
Aanbevolen wordt om in de planregels op te nemen om de PR 10 -6 contour binnen de
erfgrens te laten vallen.
Propaanopslag
Aan de Hamsterpein 3 te Drogeham is Maatschap van Minnen-Postma gevestigd.
Conform de professionele risicokaart is er binnen voornoemde inrichting een
propaantank van 13 m3 aanwezig (figuur 9).

Figuur 9: Maatschap van Minnen-Postma, Hamsterpein 3, Drogeham,
(13

propaantank

m³) met PR 10-6 contour (zwarte stippellijnen)

Afgelopen jaar is de propaantank vervangen door een groter reservoir met een inhoud
van 18 m³.
Het opslaan van maximaal 13 m³ propaan in een reservoir valt onder de werkingssfeer
van het Activiteitenbesluit.
Voor een propaan reservoir met een inhoud van 13 m³ geldt een veiligheidsafstand van
25 m.
Propaan reservoirs met een inhoud van meer dan 13 m³ zijn vergunningplichtig.
Momenteel loopt een omgevingsvergunning, onderdeel milieu, procedure voor
voornoemd propaan reservoir.
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Propaantanks groter dan 13 m³ zijn aangewezen als inrichtingen als bedoeld in artikel
2, lid 1, onderdeel d van het Bevi, zie artikel 1b, onder c van de Revi. Volgens artikel 3,
eerste lid van de Revi kan een berekening (QRA) van de risiconiveaus worden gevraagd
in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning. Met een QRA kan worden
voorspeld welke mogelijke effecten optreden bij een calamiteit en welke risico’s daarvan
het gevolg zijn.
Naar verwachting zal bij de definitieve versie van het bestemmingsplan Buitengebied de
QRA zijn opgesteld en de omgevingsvergunning zijn verleend .
Met behulp van de QRA zal nader op de veiligheidsaspecten ingegaan worden. Dit zal
in de definitieve versie van het bestemmingsplan verwerkt worden.
Gezien de ligging van de inrichting is de verwachting dat de ev-aspecten van de
inrichting niet tot wezenlijk andere inzichten zullen leiden.
Gasdrukmeet- en regel stations
Binnen en nabij het plangebied zijn twee gasdrukmeet- en regelstations aanwezig. Het
betreft de volgende locaties:
Station nr
Adres

Type C t/m 40.000
nm3/h

Veiligheidsafstand
Kwetsbaar object

GU N-128
Parallelweg 8,
Buitenpost
GU N-368
Blauwhuisterweg
28a, Surhuisterveen

C

15 m

Veiligheidsafstand
Beperkt kwetsbaar
object
4m

C

15 m

4m

Aan de Parallelweg 8 in Buitenpost en aan de Blauwhuisterweg 28a in Surhuisterveen
bevindt zich een gasdrukmeet- en regelstation van Gasunie Hoewel deze stations als
een risicovolle inrichting worden beschouwd vallen deze niet onder het Bevi. Op de
stations wordt gas met een druk van 40 bar gereduceerd naar 8 bar. De maximale
capaciteit is minder dan 40.000 m³ per uur. De veiligheidsafstanden die gelden zijn
bepaald in artikel 3.12 van het Activiteitenbesluit.
Hierin is aangegeven dat voor stations met een maximale capaciteit ≤ 40.000 m³ per uur,
als het onderhavige, de afstand tot kwetsbare objecten 15 m en tot beperkt kwetsbare
objecten 4 m moet bedragen.
Het plangebied valt (deels) binnen de veiligheidsafstand van 15 m. (zie figuur 10 en 11).
Er bevinden zich geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen deze afstand. Geadviseerd
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wordt om in het bestemmingsplan te borgen dat geen kwetsbare objecten binnen een
afstand van 15 m vanaf het station kunnen worden gevestigd.

Figuur 10: Parallelweg 8, Buitenpost gasdrukmeet- en regelstation (rode stip) met aardgasleiding (rode
stippellijn)

Figuur 11: Blauwhuisterweg 28a, Surhuisterveen gasdrukmeet- en regelstation (rode stip) met
aardgasleiding (rode stippellijn)

Geconcludeerd kan worden dat de gasdrukmeet- en regelstations geen belemmering
vormen voor onderhavig plan.
Mijnbouwlocaties
Nabij en binnen het plangebied liggen vier gaswinning- en gasbehandeling locaties van
Nederlandse Aardolie Maatschapij (NAM). Het betreft de volgende locaties:
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Locatie

PR 10-6

GR < OW

Westkern 8
Kootstertille
Langewijk 3
Drogeham
(Tietsjerksteradeel900)
Hamsterpein
Drogeham
(Tietsjerksteradeel700)
Dalweg
Surhuisterveen
(Surhuisterveen 1)

100 m

Ja

40 m

Ja

55 m

Ja

40 m

Ja

Westkern 8, Kootstertille

Figuur 13: Westkern 8, Kootstertille, gasbehandelingsinstallatie met PR 10-6 contour
(zwarte stippellijnen) en aardgastransportleiding (rode stippellijn)

Aan Westkern 8 te Kootstertille is een gasbehandelingsinstallatievan NAM gesitueerd.
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In de gasbehandelingsinstallatie wordt het gas op druk gebracht met een
tweetrapscompressor en gekoeld, waarna het via een meetstraat wordt geleverd aan
Gasunie.
Zoals op de verbeelding (figuur 14) te zien valt de gasbehandelingsinstallatie buiten het
plangebied maar loopt de PR 10-6 contour gedeeltelijk over het plangebied( figuur15).

Figuur 14: Westkern 8, Kootstertille

Momenteel is het Bevi formeel niet van toepassing op mijnbouwactiviteiten zoals
aardgaswinning, omdat mijnbouwlocaties niet opgenomen zijn in artikel 2, 1e lid, van het
Bevi. Naar verwachting gaan mijnbouwactiviteiten binnenkort onder de werkingssfeer
van het Bevi vallen.
Op 19 februari 2007 is door Vectra Group Limited een QRA, rapportnr. 104-3242-R-01,
opgesteld.
Hieronder volgen de resultaten van de QRA:
PR
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Figuur 15: risicocontouren gasbehandelingsinstallatie NAM, Westkern 8, Kootstertille

De PR 10-5 contour blijft binnen de terreingrenzen. De PR 10-6 contour (de rode lijn)
komt ten noorden en ten westen van de richting circa 50 meter buiten de
inrichting,Binnen de PR 10-5 en de PR 10-6 contouren liggen geen kwetsbare objecten.
Wel ligt het ten westen aangrenzende terrein binnen de PR 10-6-contour. Dit terrein
wordt gebruikt als zanddepot, waar doorgaans geen mensen aanwezig zijn. Het
zanddepot wordt niet als een (beperkt) kwetsbaar object beschouwd. Dit betekent
ook dat de grens- en richtwaarden uit het BEVI niet overschreden worden.
De twee buitenste contouren, de gele en de groene lijnen, zijn niet relevant in het kader
van dit plan.
GR
Het berekende GR ligt ver beneden de oriëntatiewaarde, het maximale aantal
slachtoffers bedraagt 25 personen.
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Figuur 16: FN-curve gasbehandelingsinstallatie NAM

Langewijk 3a, Boelenslaan
Aan de Langewijk 3a te Boelenslaan (voor de invoering van de basisregistratie (BAG)
bekend als Langewijk 3, Drogeham) is een gasproductielocatie van NAM gesitueerd,
onder de naam Tietjerksteradeel 900 (figuur 17).
Gas wordt uit een put geproduceerd, het geproduceerde gas wordt naar een
gasbehandelingsinstallatie gevoerd.
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Figuur 17: Langewijk 3a, Boelenslaan gasproductielocatie NAM met PR 10-6 contour
(zwarte stippellijnen) en aardgasleiding (rode stippellijn)

Momenteel is het BEVI formeel niet van toepassing op mijnbouwactiviteiten zoals
aardgaswinning, omdat mijnbouwlocaties niet opgenomen zijn in artikel 2, 1e lid, van het
BEVI. Naar verwachting gaan mijnbouwactiviteiten binnenkort onder de werkingssfeer
van het BEVI vallen.
Op 1 november 2012 is door Arcadis Vectra, docnr:L20673/ 12-R01, een QRA,
opgesteld.
Hieronder volgen de resultaten van de QRA:
PR

Figuur 18: risicocontouren gasproductielocatie NAM

De PR 10-6contour (rode cirkel) komt niet buiten het terrein van de locatie TID 900.
Omdat er geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour
liggen, wordt aan de in BEVI vastgelegde risiconormen voor het plaatsgebonden risico
voldaan.
De drie buitenste contouren, de gele, de groene en de bruine lijnen, zijn niet relevant in
het kader van dit plan.
GR
Geen van de berekende contouren van de locatie TID 900 reikt over objecten of
plaatsen waar regelmatig en langdurig personen aanwezig zijn. Daarom is het
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groepsrisico nihil en wordt ook aan de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico voldaan.
Hamsterpein te Drogeham
Aan het Hamsterpein te Drogeham is een gaswinning procesinstallatie van NAM
gesitueerd, onder de naam Tietjerksteradeel 700 (figuur 19).
Conform de professionele risicokaart, rapportbeschrijving: 23341 – Tietjerksteradeel
700, is op 14-09-2009 een QRA opgesteld.
PR
De PR 10-6contour (zwarte cirkel) valt, conform de professionele risicokaart,
rapportbeschrijving: 23341 – Tietjerksteradeel 700, gedeeltelijk buiten het terrein van de
locatie TID 700. Omdat er geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten binnen de PR
10-6 contour liggen, wordt aan de in BEVI vastgelegde risiconormen voor het
plaatsgebonden risico voldaan.
GR
De effectafstand dodelijk bedraagt, conform de professionele risicokaart,
rapportbeschrijving: 23341 – Tietjerksteradeel 700, 136 m.
Deze contour valt in zijn geheel over de inrichting en omliggend weiland. Binnen deze
contour zijn geen objecten of plaatsen waar regelmatig en langdurig personen aanwezig
zijn. Daarom is het groepsrisico nihil en wordt ook aan de oriëntatiewaarde voor het
groepsrisico voldaan.

Figuur 19: Hamsterpein te Drogeham gaswinning procesinstallatie NAM met PR 10-6 contour
(zwarte stippellijnen) en aardgasleiding (rode stippellijn)

Dalweg te Surhuisterveen
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Aan de Dalweg te Surhuisterveen is een gaswinning procesinstallatie van NAM
gesitueerd, onder de naam Surhuisterveen 1 (figuur 20).
Conform de professionele risicokaart, rapportbeschrijving: 23342 – Surhuisterveen 1, is
op 19-03-2007 een QRA opgesteld.
PR
De PR 10-6contour (zwarte cirkel) valt, conform de professionele risicokaart,
rapportbeschrijving: 23342 – Surhuisterveen 1, gedeeltelijk buiten het terrein van de
locatie Surhuisterveen 1. Omdat er geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten
binnen de PR 10-6 contour liggen, wordt aan de in BEVI vastgelegde risiconormen voor
het plaatsgebonden risico
voldaan.
GR
De effectafstand dodelijk bedraagt, conform de professionele risicokaart,
rapportbeschrijving: 23342 – Surhuisterveen 1, 100 m.
Deze contour valt in zijn geheel over de inrichting en omliggend land. Binnen deze
contour zijn geen objecten of plaatsen waar regelmatig en langdurig personen aanwezig
zijn.
Een klein gedeelte van de berekende contouren van de locatie reikt, conform de
professionele risicokaart, rapportbeschrijving: 23342 – Surhuisterveen 1,over objecten of
plaatsen waar regelmatig en langdurig personen aanwezig zijn. Het GR is bijzonder laag
en er wordt ook aan de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico voldaan.

Figuur 20: Dalweg te Surhuisterveen gaswinning procesinstallatie NAM met PR 10-6 contour
(zwarte stippellijnen) en aardgasleiding (rode stippellijn)

Gasunie gasmengstation, Westkern 2, Kootstertille

21

Aan de Westkern 2 te Kootstertille is een gasmengstation van Gasunie gesitueerd
(figuur 21).

Figuur 21 : gasmengstation Gasunie, Westkern 2, Kootstertille met aardgasleidingen(rode stippellijnen)

Hoewel het gasmengstation buiten het plangebied ligt valt het invloedsgebied
gedeeltelijk over het plangebied (figuur 22).
Op het mengstation komen diverse hoge druk transportleidingen samen die afkomstig
zijn van diverse kleine aardgasvelden in de provincie Friesland. Het aardgas in deze
leidingen wordt op de installatie getransporteerd naar een aantal meetstraten om
vervolgens via een tweetal ondergrondse hoge druk gasleidingen de installatie te
verlaten.
Wegens het verkleinen van het volume aardgas dat door het station gemengd wordt is
het gasmengstation niet langer BRZO plichtig. Wel blijft het gasmengstation onder het
Bevi vallen op basis van artikel 1b, onder g van de Revi.
Voor het gasmengstation is door Gasunie op 26 oktober 2004 een QRA, rapport RT
04.R.0778, opgesteld.
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Hieronder volgen de resultaten van de QRA:
PR
Uit de berekeningen blijkt dat de PR 10-6 contour op 0 meter ligt, m.a.w. er is geen PR
10-6 contour aanwezig.
GR
Uit de berekening blijkt dat het GR onder de oriëntatiewaarde blijft.
Invloedsgebied
Het invloedsgebied 1% letaal bedraagt 500 m.
Hieronder is de afbeelding (figuur 20) uit de QRA opgenomen waarop de 1% letaal
risicocontour ingetekend is.

Figuur 22: invloedsgebied gasmengstation Gasunie, Westkern 2, Kootstertille

Geconcludeerd kan worden dat de gaswinning- en gasbehandeling locaties geen
belemmering vormen voor onderhavig plan.
Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen
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In en in de nabijheid van het plangebied lopen diverse hogedruk
aardgastransportleidingen van Gasunie (GU) en NAM. Omdat sprake is van hogedruk
aardgastransportleidingen is het Bevb van toepassing. De leidingen hebben, volgens de
gegevens van Gasunie en NAM de volgende kenmerken:
Relevante leidingen Gasunie:
Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende
aardgastransportleidingen van GU meegenomen in de risicostudie.
Leidingnaam Diameter
[mm]
A-652
1219.00
A-541
1067.00
A-541-11
457.00
A-541-14
219.10
A-541-17
762.00
A-541-21
219.10
A-596
219.10
A-601
762.00
A-601-03
457.00
A-602
457.00
A-603
610.00
A-604
457.00
A-606
323.90
A-612
610.00
A-629
219.10
A-638
914.00
N-505-96
108.00
N-505-09
219.10
N-505-10
114.30
N-505-31
168.30
N-505-33
212.00
N-505-41
212.00
N-505-69
114.30
A-541-10
406.40
A-569-01
323.80
A-596
219.10
A-596-02
168.30
N-505-90
108.00
N-505-21
457.00
N-505-22
406.40
N-505-29
114.30

Druk
[bar]
79.90
66.20
78.80
78.80
66.20
78.80
78.80
79.90
78.80
78.80
78.80
66.20
78.80
79.60
78.80
79.90
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
66.20
66.20
78.80
80.00
40.00
40.00
40.00
40.00

Invloedsgebied
1% letaal [m]
580
490
260
130
380
130
130
400
260
260
330
240
180
330
130
470
45
95
45
70
95
95
45
210
170
130
95
45
200
170
45
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N-505-30
N-505-32
N-505-60
N-505-63
N-505-64
N-505-65
N-505-67
N-505-69
N-505-71
N-505-74
A-652
A-541-13
A-541-17
A-596

219.10
219.10
108.00
114.30
168.30
108.00
168.30
108.00
323.90
114.30
1219.00
273.10
762.00
219.10

40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
79.90
83.00
66.20
78.80

95
95
45
45
70
45
70
45
140
45
580
160
380
130

Relevante leidingen NAM:
Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende
aardgastransportleidingen van NAM meegenomen in de risicostudie.
Leidingnaam

Diameter Druk
[mm]
[bar]

Invloedsgebied
1% letaal [m]

{3C6FD01B-8079-4574AA7BDBF34C03D858}_000162
{CA0E5AD7-B0E4-432FB9A735D38A0393B6}_000152
{CA0E5AD7-B0E4-432FB9A735D38A0393B6}_000163
{02937CE9-BF74-4588AE5D2A157233C54A}_000160
{DBBDD656-6DC5-41138BA1620E97A4F3A7}_000152
{DBBDD656-6DC5-41138BA1620E97A4F3A7}_000163
{DBBDD656-6DC5-41138BA1620E97A4F3A7}_000369
{DBBDD656-6DC5-4113-

609.60

28.00

< 260

152.40

110.00

> 95

152.40

110.00

> 95

133.35

282.00

> 95

152.40

110.00

> 95

152.40

110.00

> 95

254.00

75.00

> 160

152.40

125.00

>95
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8BA1620E97A4F3A7}_000792
{DBBDD656-6DC5-41138BA1620E97A4F3A7}_000799

152.40

125.00

> 95

Invloedsgebied
De 1% letaliteitzones (het invloedsgebied) van de transportleidingen vallen (deels) over
het plangebied.
Het invloedsgebied van de transportleidingen die door het plangebied lopen worden
visueel met een bruine contour weergegeven. De transportleidingen zelf worden met
een aqua kleur weergegeven. De blauw gekleurde transportleiding betreft de leiding
waar het om gaat. De 100% letaliteitszones worden niet in een kleur weergegeven.
Wanneer een plan in het gebied tussen de 100% en 1% letaliteitszone ligt dient een
beperkte verantwoording van het GR plaats te vinden. Bij een beperkte verantwoording
dienen de volgende elementen betrokken te worden: de personendichtheid binnen het
invloedsgebied, de hoogte van het GR, de bestrijdbaarheid/beperking van de omvang
van een incident en de zelfredzaamheid.
Als een plangebied binnen de 100% letaliteitszone valt dan dient een volledige
verantwoording van het GR plaats te vinden. Dit houdt in dat, naast bovengenoemde
aspecten, ook gekeken wordt naar de maatregelen ter beperking van het GR, andere
mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager GR en de mogelijkheden
en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het GR in de nabije toekomst.
De objecten in het plangebied liggen voor wat betreft de transportleidingen (deels)
binnen de 100 % letaliteitszone. Dit houdt in dat er een volledige verantwoording van het
GR dient plaats te vinden.
In het gedeelte van het plangebied dat binnen het invloedsgebied van de
aardgastransportleidingen valt bevinden zich objecten waar mensen verblijven. Omdat
met dit plan (beperkt) kwetsbare objecten worden toegestaan (in casu de huidige
bebouwing) dient een GR berekening te worden uitgevoerd.
Met behulp van het rekenprogramma CAROLA kan worden bepaald of voldaan wordt
aan de risiconormen voor de externe veiligheid, zoals die zijn vastgelegd in het Bevb.
Het resultaat van een berekening bestaat uit PR-contouren en een FN-curve voor het
GR.
PR
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Het Bevb stelt dat geen kwetsbare objecten mogen voorkomen binnen de 10-6 contouren
van leidingen waarin gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. Als dat toch het geval
is dan is er sprake van een zogenaamd knelpunt. De leidingbeheerder is verplicht
zodanige maatregelen te treffen dat zulke knelpunten vóór 1 januari 2014 worden
opgeheven.
Uit de resultaten van het rekenprogramma CAROLA is gebleken dat, binnen het
plangebied, geen sprake is van PR 10-6 contouren die over kwetsbare objecten vallen.
Binnen het plangebied zijn op 4 plekken PR 10-6 contouren geconstateerd. (figuur 23)

Figuur 23: overzichtskaart PR 10-6 contouren (zwarte stippellijnen) Gasunie

Zoals op figuur 21 is te zien liggen drie PR 10-6 contouren ten westen van Drogeham
tussen de Landyk en de Bosweg op Gasunie leiding A-602.
Eén PR 10-6 contour ligt op Gasunie leiding A-604 ten westen van Kootstertille.
Conform de risicokaart zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen voornoemde
contouren aanwezig.
Aanbevolen wordt om in het bestemmingsplan te borgen dat geen (beperkt) kwetsbare
objecten binnen de PR 10-6 contouren worden gevestigd.
Belemmeringenstrook
Conform artikel 14, lid 1 van het Bevb dient een bestemmingsplan de ligging weer te
geven van de in het plangebied aanwezige buisleidingen alsmede de daarbij behorende
belemmeringenstrook ten behoeve van het onderhoud van de buisleiding. De
belemmeringenstrook bedraagt tenminste 5 meter aan weerszijden van een buisleiding,
gemeten vanuit het hart van de buisleiding.
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Verantwoording GR
Naast de numerieke waarde van het GR, zoals de ligging van het GR ten opzichte van
de oriëntatiewaarde en de toename daarvan ten opzichte van de nulsituatie, dient ter
beoordeling van het GR en de verantwoording daarvan (conform artikel 12 lid 1 van het
Bevb) ook gekeken te worden naar kwalitatieve aspecten, zoals zelfredzaamheid,
bestrijdbaarheid van het incident, nut en noodzaak, het tijdsaspect en mogelijk
risicoreducerende maatregelen.
Door Brandweer Fryslân is advies uitgebracht omtrent de externe veiligheid in relatie tot
het plan. In navolging hiervan is daarom een volledige verantwoording van het GR
mogelijk.
Ligging GR t.o.v. oriëntatiewaarde
De wetgeving verbindt geen harde normen aan de toelaatbaarheid van kwetsbare en
beperkt kwetsbare objecten binnen een invloedsgebied, zoals dat wel het geval is bij
een PR-contour.
Wel bestaat voor het bevoegd gezag bij het vaststellen van ruimtelijke plannen de
wettelijke verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht is van toepassing voor
ruimtelijke plannen binnen een invloedsgebied in de gevallen dat het Bevb dat
voorschrijft. Uit het voorgaande is gebleken dat de hogedruk aardgastransportleidingen
de risicobronnen zijn.
Berekening GR
De GR berekening wordt uitgevoerd over een bepaald stuk tracé. Dit tracé bestaat uit de
lengte van het plangebied vermeerderd met het invloedsgebied aan weerszijden van het
plangebied. Daarnaast wordt aan weerszijden van deze invloedsgebieden een kilometer
transportleiding vermeerderd met het invloedsgebied genomen. In figuur 24 is een
voorbeeld gegeven.
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Figuur 24: deel van de buisleiding waarvoor het GR berekend kan worden

Het invloedsgebied van de transportleiding wordt met een bruine contour weergegeven.
De transportleidingen zelf worden met een aqua kleur weergegeven. De donkerblauw
gekleurde transportleiding betreft de leiding waar het om gaat en het groen gekleurde
deel betreft het stuk tracé waar een GR berekend is.
De bepaling van de aanwezige personen binnen het invloedsgebied van de
aardgastransportleiding is enerzijds gebaseerd op het aantal personen per eenheid
genoemd in de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico van november 2007
(hierna : Handreiking) en anderzijds gebaseerd op de aantallen personen per hectare
genoemd in deze Handreiking.
In de Handreiking staat beschreven dat voor de functie Wonen gerekend kan worden
met 2,4 personen per woning. Voor een agrarisch bedrijf geldt hetzelfde. In casu
betekent dit dus dat gerekend dient te worden met 2,4 personen per woning/agrarisch
bedrijf. Verder staat in de Handreiking voor een aantal objecten aangegeven met welke
fractie aanwezigheid standaard gerekend wordt. In onderstaand figuur is de tabel uit de
Handreiking met de bevolkingsdichtheden voor verschillende type gebieden
weergegeven.

Handreiking: Bevolkingsdichtheden voor verschillende type gebieden

Voor de volgende tracés is een GR-berekening uitgevoerd:
Gasunie
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Figuur 25: GR nabij Gerkesklooster

Figuur 26: GR nabij Buitenpost

Figuur 27: GR nabij Drogeham
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Figuur 28: GR nabij Rottevalle

Voor de exacte leidingdata en de gehanteerde personendichtheden wordt naar de
onderliggende QRA’s verwezen.
NAM

Figuur 29: nabij Surhuisterveen

Figuur 30: nabij Gerkesklooster
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Figuur 31: nabij Kootstertille

Figuur 32: nabij Drogeham

Voor de exacte leidingdata en de gehanteerde personendichtheden wordt naar de
onderliggende QRA’s verwezen.
Ligging GR t.o.v. oriëntatiewaarde
Huidige situatie (nulsituatie)
De wetgeving verbindt geen harde normen aan de toelaatbaarheid van kwetsbare en
beperkt kwetsbare objecten binnen een invloedsgebied, zoals dat wel het geval is bij het
PR. Wel bestaat voor de gemeente bij het vaststellen van nieuwe ruimtelijke plannen de
wettelijke verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht is van toepassing voor
ruimtelijke plannen binnen een invloedsgebied van een risicovolle activiteit.
Een gedeelte van het plangebied bevindt zich binnen het invloedsgebied van de
aardgastransportleidingen. Het groepsrisico bedraagt op iedere plek in het plangebied,
zoals hiervoor reeds berekend, minder dan de oriëntatiewaarde.
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Toename GR t.o.v. nulsituatie
Toekomstige situatie
Het GR neemt niet toe. Het betreft hier de periodieke (10 jaarlijkse) actualisatie van het
(grotendeels) conserverende bestemmingsplan waar geen nieuwe ontwikkelingen
mogelijk worden gemaakt, anders dan de ontwikkelingen die reeds in vigerende plannen
mogelijk waren.
Mogelijkheden van de zelfredzaamheid en van de hulpverlening
Bestrijding en beperking van rampen
Voor wat betreft de waterwinning bij bestrijding van branden, geeft de regionale
brandweer aan dat de in de omgeving van het plangebied over het algemeen
onvoldoende bluswater aanwezig is. Dit hoeft echter niet perse tot knelpunten te leiden
gezien het open en landelijke karakter van het plangebied.
De opkomsttijden zijn over het algemeen te hoog, maar leiden niet tot knelpunten gezien
de lage bebouwingsgraad.
Bereikbaarheid
Het plangebied is op meerdere zijden ontsloten, het plangebied is over het algemeen
voldoende bereikbaar.
Zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid heeft betrekking op de mogelijkheden voor personen in het
invloedsgebied om zichzelf in veiligheid te brengen (of in veiligheid gebracht te worden).
Dit is in dit kader specifiek van belang voor de kwetsbare objecten en verminderd
zelfredzame personen binnen deze objecten.
Binnen het invloedsgebied verblijven, in principe, geen verminderd zelfredzame
personen.
Mogelijkheden om Groepsrisico te verlagen/optimaliseren
Niet van toepassing, het betreft hier de periodieke (10 jaarlijkse) actualisatie van het
(grotendeels) conserverende bestemmingsplan waar geen nieuwe ontwikkelingen
mogelijk worden gemaakt, anders dan de ontwikkelingen die reeds in vigerende plannen
mogelijk waren.
Nut en noodzaak van de ontwikkeling / Tijdsaspect
Het bestemmingsplan is ouder dan 10 jaar en dient daarom geactualiseerd te worden.
De situatie rondom het transport van gevaarlijke stoffen en de aardgastransportleiding
zijn op de externe veiligheid aspecten beoordeeld. Zoals hiervoor ook aangegeven vindt
er geen overschrijding plaats van de oriëntatiewaarde voor het GR en zijn er geen
knelpunten ten aanzien van de bestrijding van incidenten in dit bestemmingsplan.
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Geconcludeerd kan worden dat de hogedruk aardgastransportleidingen geen
belemmeringen vormen voor het GR van onderhavig plan.
Structuurvisie buisleidingen
Op 12 oktober 2012 is de Structuurvisie Buisleidingen vastgesteld door de Minister van
Infrastructuur en Milieu in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie. In de Structuurvisie Buisleidingen zijn leidingstroken
aangewezen waar nieuwe buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen over
lange afstand kunnen worden gelegd. Deze stroken sluiten – waar mogelijk – aan bij
reeds bestaande leidingen. Door buisleidingen te bundelen wordt er efficiënt met ruimte
omgesprongen.

Figuur 33: deel van de visiekaart met daarop aangegeven buisleidingstrook van 70 meter

Het doel van deze Structuurvisie is om ruimte vrij te houden in Nederland voor de aanleg
van toekomstige buisleidingen van nationaal en internationaal belang voor het transport
van gevaarlijke stoffen. Daarmee wil de overheid duidelijkheid verschaffen aan zowel het
bedrijfsleven dat daarmee kan rekenen op goede verbindingen voor buisleidingtransport,
als aan provincies en gemeenten die hierop hun ruimtelijke plannen kunnen afstemmen.
Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de bundeling van nieuwe leidingstroken met
bestaande leidingstroken en leidingen. Dit voorkomt onnodige versnippering van de
ruimte en maakt het makkelijker om gezamenlijk beheer door leidingexploitanten uit te
voeren.
Alle buisleidingen van nationaal belang moeten in de leidingstroken worden aangelegd,
niet daarbuiten. Daarmee wordt voorkomen dat ruimte wordt gereserveerd waar geen
gebruik van wordt gemaakt.
Voor de leidingstroken geldt: breed waar het kan, smal waar het moet. Waar het kan
zullen de stroken maximaal 70 meter breed zijn. Soms is die ruimte niet beschikbaar. In
dat geval wordt een smallere strook vastgelegd waar leidingen dichter bij elkaar liggen.
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In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zal de verplichting worden
opgenomen voor gemeenten om bij de opstelling van bestemmingsplannen de voor
buisleidingtransport vrij te houden stroken in acht te nemen. Het gaat hierbij om
vrijwaren en niet om bestemmen. Bestaande bestemmingen veranderen door het Barro
dus niet.
De buisleidingenstrook zal in de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening worden
opgenomen in de vorm van een voorkeurstracé. Naast de strook zal, indien mogelijk,
aan weerszijden een zoekgebied buisleidingen ingesteld worden. Gedacht wordt aan
een zoekgebied van maximaal 250 meter aan weerszijden van de strook.
Voor afwijken van het voorkeurstracé, binnen het zoekgebied buisleidingen, kan de
gemeente, binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van het Barro een verzoek bij de
Minister indienen, als het nieuwe tracé volledig aansluit op de strook in de naastgelegen
gemeenten en een breedte heeft van 70 meter (of smaller indien kan worden
aangetoond dat het nieuwe tracé voldoende ruimte biedt voor nieuwe leidingen). Na een
periode van vijf jaar na inwerkingtreding van de wijziging van het Barro vervalt het
zoekgebied en geldt slechts het voorkeurstracé.
Het beleid uit de Structuurvisie buisleidingen bindt de lagere overheden niet bij de
uitoefening van hun bevoegdheden. Omdat het Rijk dit wel gewenst vindt, wil het Rijk de
doorwerking van de Structuurvisie juridisch bindend vastleggen in het Besluit algemene
regels ruimtelijke ordening (Barro). Het is de bedoeling dat de gemeenten hierin de
verplichting krijgen om bij het wijzigen van bestemmingsplannen rekening te houden met
toekomstige leidingen op hun grondgebied. Het Rijk wil aan de gemeenten de nodige
flexibiliteit bieden door in het Barro de mogelijkheid op te nemen om vanwege lokaal
maatwerk van het voorkeurstracé af te wijken.
Momenteel is de Structuurvisie nog niet in werking getreden. Het bestemmingsplan is
conserverend van aard. Binnen de buisleidingenstrook is op een aantal locaties
bebouwing aangetroffen (zie onderstaande figuren 34 t/m 39). Een eventuele uitbreiding
kan afhankelijk van het tijdstip van bouwen en de vraag of de uitbreiding in het dan
geldende bestemmingsplan past wellicht een probleem opleveren.
Hieronder wordt voornoemde buisleidingenstrook in figuren 34 t/m 39 nader verbeeld.
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Figuur 34: buisleidingstrook nabij Gerkesklooster

Figuur 35: buisleidingstrook over percelen ten noord-oosten van Stroobos
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Figuur 36: buisleidingstrook over percelen ten westen van Gerkesklooster

Figuur 37: buisleidingstrook nabij Augustinusga
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Figuur 38: buisleidingstrook nabij Drogeham

Figuur 39: buisleidingstrook over percelen nabij Drogeham

Geconcludeerd kan worden dat rekening gehouden moet worden met de bestaande
bestemmingen binnen de buisleidingenstrook.
Transport van gevaarlijke stoffen over de weg
Bronnen en afbakening
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Langs en door het plangebied lopen transportroutes van gevaarlijke stoffen. Het betreft
hier de N355, de N358 en de N369.
Toetsingskader bij de beoordeling van risico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen bij
ruimtelijke ordeningsbesluiten is de cRNVGS. In de cRNVGS is aangegeven dat
berekeningen uitgevoerd dienen te worden overeenkomstig de conceptversie van de
Handleiding Risicoanalyse Transport (hierna: HART) van 1 november 2011. In de HART
staat uitvoerig beschreven op welke wijze de risicoberekening uitgevoerd moet worden.
Daarbij wordt ook aangegeven welke gegevens (vervoer en populatie) daarbij ingevoerd
moeten worden.
In de cRNVGS is aangegeven dat in sommige gevallen de berekening van het PR en
het GR achterwege kan blijven. Hiervoor zijn vuistregels in de vorm van
drempelwaarden voor vervoersaantallen opgesteld die de gebruiker een indicatie geven
wanneer een risicoberekening zinvol is.
Met de vuistregels kan ingeschat worden of de vervoersaantallen, bebouwingsafstanden
en/of aanwezigheidsdichtheden te klein zijn om tot een overschrijding van grenswaarde
of richtwaarde voor het PR dan wel een overschrijding van de oriëntatiewaarde of 0,1
maal de oriëntatiewaarde voor het GR te kunnen leiden.
De drempelwaarde voor 0,1 maal de oriëntatiewaarde voor het GR geeft een indicatie
dat in ieder geval een GR-berekening moet worden uitgevoerd.
In vrijwel alle gevallen wordt het GR bepaald door het transport van GF3-stoffen (LPG).
Voor de uitkomst van de GR-berekening is het dan voldoende nauwkeurig om de
bevolkingsdichtheid te inventariseren tot 300 meter van de as van de weg.
Ter hoogte van het plangebied is de bebouwing langs de N355, de N358 en de N369
gedeeltelijk eenzijdig en gedeeltelijk tweezijdig. Voor de inventarisatie wordt uitgegaan
van tweezijdige bebouwing. Voorts betreft het een weg buiten de bebouwde kom waar
maximaal 80 km/uur gereden mag worden. De dichtstbijzijnde bebouwing in het
plangebied is op een afstand van circa 20 meter van de N355, de N358 en de N369
geprojecteerd. Er is hier sprake van zogenaamde lintbebouwing.
Voor het gedeelte van het plangebied dat binnen de inventarisatie-afstand van de N355,
de N358 en de N369 valt, wordt de bevolkingsdichtheid ‘rustige woonwijk’ van 25
personen per hectare aangenomen. Dit is conform tabel 16.3 “basisinformatie
personendichtheidsinventarisatie” uit de VROM Handreiking verantwoordingsplicht GR
V1.0 november 2007.
Voor de verkeerscijfers is gerekend met de tellingen zoals uitgevoerd in het kader van
het Fries Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010, definitief rapport
9W0317.01 d.d. 20 december 2010
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Figuur 40: detail overzichtskaart RWS transportroutes gevaarlijke stoffen

Dit betekent dat voor de N355, de N358 en de N369 gerekend is met respektievelijk 130,
65 en 195 LPG transportbewegingen per jaar. De bepaling van de aanwezige personen
binnen het invloedsgebied van de N355, de N358 en de N369 is gebaseerd op het
aantal personen per eenheid genoemd in de Handreiking verantwoordingsplicht
groepsrisico van november 2007.
Zoals gezegd is de cRNVGS het toetsingskader. Om te beoordelen of een kwantitatieve
risicoberekening moet worden uitgevoerd, is het cRNVGS en de HART gevolgd.
PR
Volgens de vuistregels uit de HART heeft een 80km weg buiten de bebouwde kom geen
10-6 contour wanneer het aantal GF3 transporten per jaar lager is dan 500. Dat is hier bij
de N355, de N358 en de N369 het geval.
Veiligheidszone
Bij het Basisnet Weg gelden de veiligheidsafstanden die in de cRNVGS zijn opgenomen.
In bijlage 5 van de cRNVGS1 staat dat voor de N355, de N358 en de N369 geen
veiligheidszone geldt.

1

Tabel afstanden en vervoerscijfers Basisnet Weg
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Plasbrand Aandachtsgebied (PAG)
Het toekomstige PAG kan uit een zone van maximaal 30 meter bestaan waarbinnen niet
zonder meer gebouwd mag worden. Op basis van het concept Basisnet Weg is langs de
N355, de N358 en de N369 geen PAG aanwezig.
GR
Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankwagens stoffen bevat uit de
categorieën LT32, GT43 of GT54, dan zal een RBM-II berekening uitgevoerd moeten
worden. Hiervan is geen sprake. Wanneer GF3 minder is dan 10 maal de
drempelwaarde uit tabel 4 van de Bijlagen bij de HART, wordt de oriëntatiewaarde van
het GR niet overschreden. Het aantal GF3 transporten bedraagt maximaal 195 stuks.
De minimale afstand tot de dichtstbijzijnde bebouwing is circa 20 meter, de
bevolkingsdichtheid is minder dan 30 personen per ha. Aflezen van tabel 6 geeft 1470
transporten GF3 om 10% van de oriëntatiewaarde te overschrijden, 14700 om de
oriëntatiewaarde te overschrijden. Het aantal GF3 transporten (195) is veel minder dan
de drempelwaarde uit tabel 3 van de HART. De 10% van de oriëntatiewaarde wordt niet
overschreden.
Conclusie
De N355, de N358 en de N369 hebben geen PR10-6 contour. Het GR is kleiner dan 0,1
keer de oriëntatiewaarde.
Geconcludeerd kan worden dat het transport van gevaarlijke stoffen over de N355, de
N358 en de N369 geen belemmering vormt voor het bestemmingsplan.
Naam
N355
N358
N369

PAG /
Veiligheidszone
Nee / Nee
Nee / Nee
Nee / Nee

Invloedsgebied /
Inventarisatieafstand
200 m / 300 m
200 m / 300 m
200 m / 300 m

PR

GR < OW

Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja

Transport van gevaarlijke stoffen over het spoor
Over de spoorlijn Leeuwarden-Groningen vindt in principe geen vervoer van gevaarlijke
stoffen plaats. Wel kan er zeer incidenteel transport plaatsvinden in geval er geen
transporten van gevaarlijke stoffen kunnen plaatsvinden over het traject Groningen –
Meppel.
Er dient in het kader van rampenbestrijding rekening gehouden te worden dat transport
van gevaarlijke stoffen over het spoor zou kunnen plaatsvinden. Het invloedsgebied (1%
letaal) zou in theorie voor bepaalde stoffen maximaal 3-5 km kunnen bedragen.

2
3
4

Toxische vloeistoffen, bijvoorbeeld acroleïne
Toxische gassen, bijvoorbeeld zwaveldioxide
Toxische gassen, bijvoorbeeld chloor of stikstofdioxide
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Transport van gevaarlijke stoffen over water
Bronnen en afbakening
Het Prinses Margrietkanaal loopt door het plangebied. Over dit kanaal vindt transport
van gevaarlijke stoffen plaats.
Volgens de cRNVGS is het Prinses Margrietkanaal een zwarte vaarweg. Op zwarte
vaarwegen wordt alleen gebruik gemaakt van binnenvaartschepen en niet van
zeeschepen. Voor deze vaarwegen zijn risicolijnen vastgesteld, waarbij het PR vanwege
het vervoer van gevaarlijke stoffen over die vaarweg niet meer mag bedragen dan 10-6
per jaar. Binnen deze risicolijn is bebouwing in beginsel niet toegestaan.
PR
Voor vaarwegen die door de binnenvaart worden gebruikt voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen gelden geen afstanden. Op die vaarwegen mag er van uit worden
gegaan dat het PR op het water kleiner is dan 10-6 per jaar (de PR 10-6 contour ligt op de
rand van het water).
GR
Voor de GR berekening dient te worden gerekend met vervoersintensiteiten zoals
vermeld in bijlage 6 van de cRNVGS. Voor externe veiligheid is de stofcategorie GF3
maatgevend. In de cRNVGS is het aantal schepen dat met de gevaarlijke stof GF3 vaart
op nul gesteld. Dit houdt in dat geen GR berekening hoeft te worden uitgevoerd.
Plasbrandaandachtsgebied (PAG)
Voor zwarte vaarwegen geldt dat het toekomstige PAG uit een zone van maximaal 25
meter bestaat waarbinnen niet zonder meer gebouwd mag worden. Deze 25 meter wordt
landinwaarts vanaf de waterlijn gemeten. In casu is sprake van bebouwing binnen de 25
meter. Geadviseerd wordt om in het bestemmingsplan te borgen dat niet zonder meer
nieuwe bebouwing binnen deze zone kan worden opgericht.
Geconcludeerd kan worden dat het transport van gevaarlijke stoffen over het water geen
belemmering vormt voor het bestemmingsplan. Geadviseerd wordt om in het
bestemmingsplan te borgen dat niet zonder meer nieuwe bebouwing binnen deze zone
kan worden opgericht
Rond het Prinses Margrietkanaal zijn geen EV-knelpunten voor wat betreft het PR en
GR.
Advies Regionale Brandweer
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Brandweer Fryslân (de regionale brandweer) is verzocht advies uit te brengen omtrent
de externe veiligheid in relatie tot het bestemmingsplan. Het advies is op 9 januari 2013
ontvangen en bij de verantwoording van het GR betrokken.
Conclusie
Ondanks maatregelen ter verhoging van de veiligheid kunnen risico’s nooit voor 100%
worden weggenomen. Ook na het nemen van veiligheidsverhogende maatregelen zal
een restrisico blijven bestaan.
Met behulp van het uitvoeren van de verantwoordingsplicht voor het groepsrisico en het
advies van Brandweer Fryslân, dient het bevoegd gezag zich uit te spreken over de
aanvaardbaarheid van het restrisico. Voor wat betreft de acceptatie van het restrisico
dient ook het belang van de ontwikkeling meegewogen te worden.
Geconcludeerd kan worden dat het aspect externe veiligheid geen belemmering vormt
voor de haalbaarheid van voorliggend plan.
Geadviseerd wordt om:
- in het bestemmingsplan te borgen dat geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen
de PR 10-6 contouren worden gevestigd;
- in het bestemmingsplan te borgen dat niet zonder meer kwetsbare objecten
binnen de invloedsgebieden worden gevestigd;
- te voorkomen dat een (grote) toename van personen mogelijk wordt gemaakt
binnen de invloedsgebieden van de risicobronnen;
- de ligging van de belemmeringenstrook in het bestemmingplan weer te geven;
- na te gaan of de brandweervoertuigen noodplannen voor mijnbouwlocaties aan
boord hebben;
- het Prinses Margrietkanaal in het bestemmingsplan op te nemen.
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