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1  I n l e i d i ng 

1 . 1  O nde rz oe k sk a de r  

Kanters bouw  en ontw ikkeling b.v. (verder opdrachtgever) is voornemens op het perceel B 
2827 achter de Zoutmansweg in Reeuw ijk, het plan “ De Bunderhof”  te ontw ikkelen. De 
voorliggende beoordeling heeft plaatsgevonden op een ontw ikkeling bestaande uit  maximaal 50 
grondgebonden woningen. De planlocatie is momenteel bestemd als agrarisch/tuin en als 
zodanig in gebruik.  
 
Voorliggend onderzoek dient te worden uitgevoerd in het kader van een 
bestemmingsplanprocedure. Om de consequenties van de bestemmingsplanw ijziging op 
milieuhygiënische aspecten aan te kunnen geven en om te bepalen of aanvullende eisen ten 
aanzien van het ontwerp danwel de uitvoering worden gesteld, dient onder andere een 
onderzoek naar externe veiligheid te worden uitgevoerd. Met dit  onderzoek worden mogelijke 
risicobronnen ten aanzien van externe veiligheid geïnventariseerd en de invloed hiervan op het 
plangebied bepaald. 
 
Doel van dit  onderzoek is het bepalen van het plaatsgebonden en groepsrisico, middels het 
wettelijke voorgeschreven modelleringprogramma RBM II, gerelateerd aan de Rijksweg A12, de 
toekomstige Rondweg Reeuw ijk-Brug en de Zoutmansweg (N459) in relat ie tot de 
planontw ikkeling.  
 
Actualisatie eerder onde rzoek 
Geofox-Lexmond heeft in de periode 2008/2009 voor Grachtstaede Ontw ikkeling bv voor 
dezelfde locatie en vergelijkbare ontw ikkeling (18 woningen) een risicobeoordeling uitgevoerd. 
Door omstandigheden heeft deze ontw ikkeling geen doorgang gevonden. Kanters bouw  en 
ontw ikkeling heeft de planlocatie van Grachtstaede overgenomen en heeft in die hoedanigheid 
aan Geofox-Lexmond gevraagd om de voor Grachtstaede uitgevoerde risicobeoordeling te 
actualiseren. De voorliggende rapportage betreft  de geactualiseerde risicoboordeling uit  2009 
voor Grachtstaede Ontw ikkeling bv. De actualisat ie heeft plaatsgevonden op de planvorming 
van Kanters bouw  en ontw ikkeling b.v.  met maximaal 50 woningen. Eerder gehanteerde 
transportbewegingen van gevaarlijke stoffen zijn eveneens geactualiseerd. De geplande (nog te 
realiseren) Rondweg Reeuw ijk-Brug, die langs de noordzijde van de planlocatie zal lopen, is 
eveneens in de actualisat ie meegenomen.  
 
Het voorliggende onderzoek is onder meer gebaseerd op gegevens van de gemeente Reeuw ijk, 
de provinciale risicokaart, gegevens van de Milieudienst Midden-Holland, gegevens van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, een Klic-melding, en door Geofox-Lexmond (verder: GL) 
gehanteerde aannames.  

1 . 2  Le e s w i j z e r  

Het tweede hoofdstuk van dit  rapport bevat een beschrijving van de ruimtelijke omgeving van 
de planlocatie. In het derde hoofdstuk is de meest relevante wet- en regelgeving omtrent 
externe veiligheid opgenomen. In het vierde hoofdstuk is de risicobeoordeling toegelicht en in 
het vijfde hoofdstuk zijn de resultaten geïnterpreteerd en afgesloten met een algemene 
conclusie. 
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2  Lo c at i eb esc h r i j v i ng 

2 . 1  A l ge m e e n 

De planlocatie is gelegen aan de rand van Reeuw ijk grotendeels op het perceel B 2827 direct 
achter het bebouw ingslint van de Zoutmansweg, zie bijlage 1. In de directe nabijheid van de 
planlocatie ligt het bedrijventerrein Zoutman waarop diverse bedrijven zijn gevestigd. Verder 
liggen in de nabijheid diverse bebouw ingslinten met name aan de Zoutmansweg en het 
noordelijke bebouw ingslint van de gemeente Gouda. 
 
De Zoutmansweg is tevens de provinciale weg N459 en sluit  in de toekomst aan op geplande 
Rondweg Reeuw ijk-Brug.  
 
Figuur 1: ruimtelij k overzicht plangeb ied en omgeving 
 

 
bron: Google Earth 

2 . 2  I n f r a st r uc t uu r  

De planlocatie is direct gelegen in de nabijheid van de Zoutmansweg (afstand circa 75 meter). 
De situering van de Zoutmansweg zal niet w ijzigen door de voorgenomen planvorming. De 
toekomstige Rondweg zal gesitueerd worden tussen de planlocatie en het bedrijventerrein 
Zoutman (bovenstaande paarse lijn). De Rijksweg A12 is op een afstand van 725 meter tot het 
plangebied gelegen. Transporten met gevaarlijke stoffen over de A12, de toekomstige Rondweg 
en de Zoutmansweg kunnen van invloed zijn op de externe veiligheidssituatie op de planlocatie. 
De externe veiligheidssituatie van deze wegen wordt in de volgende hoofdstukken 
gerapporteerd. 
 
Om te bepalen of er eventuele ondergrondse infrastructuur aanwezig is dat relevant kan zijn 
voor de planlocatie, is door ons een KLIC-melding uitgevoerd. Uit  deze KLIC-gegevens is naar 
voren gekomen dat ten noordwesten van de planlocatie een hogedruk aardgasleiding van de 
Nederlandse Gasunie gelegen is. De planlocatie ligt echter ruim buiten de minimaal aan te 
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houden afstand van deze leiding (max. 180 meter) en wordt daarom in deze rapportage niet 
verder behandeld. 
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3  Ex t er n e v e i l i gh e i d 

3 . 1  I n l e i d i ng  

Externe veiligheid heeft ten doel de risico’s door het menselijk handelen met gevaarlijke stoffen 
te beperken. In Nederland richt het externe veiligheidsbeleid zich met name op risico’s van 
inricht ingen en de risico’s verbonden aan transport van gevaarlijke stoffen (as, schip, rail, 
buisleidingen). 
 
Inricht ingen 
Op 27 oktober 2004 is het Besluit  externe veiligheid inricht ingen (Bevi) van kracht geworden. 
Het doel van dit  besluit  is om burgers een minimumniveau van bescherming te geven tegen een 
ongeval met gevaarlijke stoffen binnen inricht ingen. Voor categoriale inricht ingen is in de 
Regeling externe veiligheid inricht ingen (Revi) invulling gegeven aan de eisen uit  het Bevi in de 
vorm van aan te houden minimale afstanden tot de omgeving.  
 
Transport (as, schip) 
Op de externe veiligheidsaspecten van het transport van gevaarlijke stoffen is de Nota 
Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen van toepassing. Deze is aangevuld met de Circulaire 
Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen; deze regeling is op 4 augustus 2004 in de 
staatscourant gepubliceerd. Het in de circulaire vastgelegde beleid is vergelijkbaar met het Bevi. 
 
Transport (buisleidingen) 
Bij vervoer per buisleiding moet worden gedacht aan verpompingen van gevaarlijke stoffen door 
pijpleidingen zoals b.v. van nafta en ook aardgas. 
Bij het vervoer van deze gevaarlijke stoffen door buisleidingen is de systematiek voor de 
toepassing van de risicobenadering wezenlijk anders dan die voor de andere vormen van 
vervoer. De systematiek bij buisleidingen is in belangrijke mate vergelijkbaar met die voor 
categoriale inricht ingen. Door middel van vaste veiligheidsafstanden gekoppeld aan het soort 
leiding en type maatregelen is direct af te leiden welke scheiding tussen risicobron en kwetsbare 
objecten gewenst is. 
 
In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt in twee grootheden om het 
risiconiveau vanwege activiteiten met gevaarlijke stoffen in relat ie tot hun omgeving aan te 
geven. Het betreft  de grootheden plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR). Het PR geldt 
als grenswaarde en het GR geldt als richtwaarde.  
 
De begrippen grenswaarde en richtwaarde worden in de Bevi als volgt gedefinieerd: 
 

“ Een grenswaarde geeft de kwaliteit  aan die op het in de maatregel  
aangegeven t ijdst ip ten minste moet zijn bereikt, en die, waar zij  
aanwezig is, ten minste moet worden instandgehouden.”  
 
“ Een richtwaarde geeft de kwaliteit  aan die op het in de maatregel  
aangegeven t ijdst ip zoveel mogelijk moet zijn bereikt, en die, waar zij  
aanwezig is, zoveel mogelijk moet worden instandgehouden.”  

 
Dit  komt erop neer dat grenswaarden bij de uitoefening van een aangewezen wettelijke 
bevoegdheid in acht moeten worden genomen, terw ijl met richtwaarden zoveel mogelijk 
rekening moet worden gehouden. 
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3 . 2  Be l e i dsu i t w e r k i ng  

Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in een risicobenadering. Op grond van een 
risicobenadering worden grenzen gesteld aan de risico’s gelet op de kwetsbaarheid van de 
omgeving. Een risicobenadering bestaat uit  vier onderdelen: 
1.  identif icat ie van de risico’s; 
2.  risicoanalyse; 
3.  toetsing van de risico’s aan normen; 
4.  risicoreductie en aspecten van zelfredzaamheid en hulpverlening. 

3 . 3  Ri s i c obe pa l i ng  

Het algemene rijksbeleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van 
risico’s voor de omgeving vanwege: 
- het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inricht ingen); 
- het transport van gevaarlijke stoffen (openbare wegen, water- en spoorwegen en 

buisleidingen). 
 
Externe veiligheid heeft betrekking op de veiligheid van degenen die niet bij de risicovolle 
act iviteit  zelf  zijn betrokken, maar als gevolg van die act iviteit  wel risico’s kunnen lopen, zoals 
omw onenden. 

3 . 4  Pl a a t sge bonde n r i s i c o  

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en 
onbeschermd op een plaats langs een transportroute en/of inricht ing verblijf t , komt te overlijden 
als gevolg van een incident met het vervoer of handling van/met gevaarlijke stoffen. Daarbij is 
de omvang van het risico een functie van de afstand waarbij meestal geldt: hoe groter de 
afstand, des te kleiner het risico.  
 
Het PR wordt aangegeven met risicocontouren rond objecten en langs transportroutes voor 
gevaarlijke stoffen (risicobronnen) die plaatsen met een gelijk PR met elkaar verbinden.  
Voor het PR gelden grenswaarden die niet mogen worden overschreden, te weten: 
a. een overlijdenskans van maximaal 1 op 100.000 per jaar (10 -5/j) voor bestaande situaties; 
b. een overlijdenskans van maximaal 1 op 1.000.000 per jaar (10 -6/j) voor nieuwe situaties. 
 
Bovenstaande betekent dat voor nieuwe situaties de grenswaarden worden overschreden indien 
zich woningen of andere kwetsbare objecten bevinden tussen de PR 10 -6-risicocontour en de 
bijbehorende risicobron. Een dergelijke overschrijding is niet toegestaan. Voor reeds bestaande 
situaties is de PR-grenswaarde gesteld op 10 -5 per jaar. 
 
Voor het plaatsgebonden risico is de personendichtheid niet relevant. De afstand van een 
persoon tot een risicobron wel. 
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3 . 5  Gr oe ps r i s i c o  

3.5.1 Oriënterende waarde 
Het groepsrisico is de kans per jaar dat een groep van 10 of meer personen in één keer het 
(dodelijk) slachtoffer wordt van een ongeval. Het groepsrisico geeft de aandachtspunten aan 
waar zich mogelijk een ramp met veel slachtoffers kan voordoen en houdt daarmee rekening 
met de aard en dichtheid van de bebouw ing in de nabijheid. Het groepsrisico wordt 
weergegeven in een graf iek waarin op de vert icale as de cumulat ieve kans op het aantal doden 
per jaar en op de horizontale as het aantal doden logaritmisch is w eergegeven. Figuur 2 
illustreert dit . Hierbij wordt de richtwaarde als oriënterende waarde aangeduid. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2: voorbeeld fN-curve; bron: Websit e TNO 
 
De oriëntat iewaarde voor het groepsrisico bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is per 
Transportsegment, gemeten per kilometer en per jaar: 
§ 10 -4 voor een ongeval met ten minste 10 dodelijke slachtoffers; 
§ 10 -6 voor een ongeval met ten minste 100 slachtoffers; 
§ 10 -8 voor een ongeval met ten minste 1000 slachtoffers; 
enz. (een lijn door deze punten bepaalt de oriëntat iewaarde). 
 
De oriëntat iewaarde voor het groepsrisico bij de opslag van gevaarlijke stoffen bedraagt: 
§ 10 -5 voor een ongeval met ten minste 10 dodelijke slachtoffers; 
§ 10 -7 voor een ongeval met ten minste 100 slachtoffers; 
§ 10 -9 voor een ongeval met ten minste 1000 slachtoffers; 
enz. (een lijn door deze punten bepaalt de oriëntat iewaarde). 
 
Bij de toetsing moet worden bezien of de kans op een bepaald aantal slachtoffers groter is dan 
bovengenoemde oriëntat iewaarden. Deze oriëntat iewaarden gelden in alle situaties, dus voor 
zowel vervoersbesluiten als omgevingsbesluiten en in zowel bestaande als nieuwe situaties. 
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Bij een overschrijding van de oriënterende waarde van het groepsrisico of een toename van het 
groepsrisico, moeten beslissingsbevoegde overheden het groepsrisico betrekken bij de 
vaststelling van het vervoersbesluit  of omgevingsbesluit . Dit  is in het bijzonder van belang in 
verband met aspecten van zelfredzaamheid en hulpverlening. 
 
Er moet alt ijd worden nagegaan of door het treffen van maatregelen niet alsnog aan de 
oriënterende waarde kan worden voldaan of dat de toename van het groepsrisico niet kan 
worden verminderd. Als dit  niet mogelijk blijkt  te zijn, dan dient in overleg met betrokken 
overheden te worden gestreefd naar een zo laag mogelijk risico. 
 
Over elke overschrijding van de oriëntat iewaarde van het groepsrisico of toename van het 
groepsrisico moet verantwoording worden afgelegd. Het betrokken bestuursorgaan moet, al dan 
niet in verband met de totstandkoming van een besluit , expliciet aangeven hoe de diverse 
factoren zijn beoordeeld en eventuele in aanmerking komende maatregelen, zijn afgewogen. 
Daarbij moet steeds in overleg worden getreden met andere betrokken overheden over de te 
volgen aanpak. Het is noodzakelijk ook het bestuur van de regionale brandweer hierbij te 
consulteren.  
 
3.5.2 Verantwoordingsplicht 
Binnen het wettelijk kader van het Bevi heeft het bevoegd gezag een verantwoordingsplicht ten 
aanzien van de aanvaarbaarheid van het groepsrisico bij vergunningverlening of de vaststelling 
van ruimtelijke plannen. Deze verantwoordingsplicht houdt in dat iedere relevante toename van 
het groepsrisico door het bevoegd gezag moet worden getoetst. Dit  betekent dat onder meer in 
de ontwerpfase van (ruimtelijke) plannen rekening gehouden dient te worden met een 
risicobeoordeling voor de bepaling van een (eventuele)overschrijding van de grenswaarden.  
 
Het bevoegd gezag gebruikt de beoordeling als beslisbasis om te bepalen of een overschrijding 
van het groepsrisico verantwoord dient te worden. Om te beoordelen of overschrijdingen van de 
oriënterende waarden van het groepsrisico acceptabel zijn dienen ten minste de zelfredzaamheid 
en de mate van beheersbaarheid van calamiteiten met betrekking tot relevante kwetsbare 
groepen binnen een plangebied in voldoende mate gewaarborgd te zijn. 
 
Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om gemotiveerd op basis van een belangenafweging 
van de oriënterende waarden af te w ijken. Dit  wordt aangeduid als discret ionaire bevoegdheid. 
 
3.5.3 Onderzoeksgebied 
Bij een onderzoek naar externe veiligheid dient een onderzoeksgebied te worden afgebakend. 
Binnen dit  gebied dienen alle relevante risicobronnen te worden geïnventariseerd en de 
personendichtheid bepaald. De grens van het onderzoeksgebied wordt bepaald door de afstand 
van de risicovolle act iviteit  waarbij 1% van de blootgestelde bevolking als gevolg van die 
act iviteit  kan overlijden. In het geval van transportaderen betreft  dit  maximum van 200 meter 
vanaf de wegrand. 
 
3.5.4 Personendichtheden 
Voor de bepaling van het groepsrisico dient de personendichtheid rond een risicobron 
(invloedsgebied) bekend te zijn. De berekening van het groepsrisico wordt mede bepaald door: 
§ De kans op dodelijke ongevallen op een bepaalde afstand rond een bron; 
§ De dichtheid van personen rond een bron. 
 
Bovenstaande betekent dat een toename van het aantal personen rond een bron de kans 
vergroot dat een aantal van hen komt te overlijden als gevolg van een ongeval. Voor de 
bepaling van het groepsrisico is het derhalve noodzakelijk om een inzicht te hebben in de 
personendichtheid rond een risicobron of bronnen.  
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Hierbij kan de netto verhouding tussen huidige en toekomstige dichtheid worden meegewogen. 
 
Conform de PGS 11 is de fract ie buiten huis bepaald. Hierbij wordt uitgegaan van de in bijlage 3 
weergegeven dichtheden. De PGS 1 is tevens één van de onderliggende documenten 
gehanteerd in de “ Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico”  van VROM uit 2007. 
 
De desbetreffende categorieën objecten zijn als volgt in het model opgenomen. 

- woningen (40/80 personen per hectare dag/nacht); 
- bedrijven continudienst (5-100/5-100 personen per hectare dag/nacht); 
- sportvelden (500/500 personen per hectare dag/nacht). 

 
In het risicomodel krijgen “ dagdienst bedrijven”  voor de nachtperiode een w illekeurige waarde 
toegewezen voor wat betreft  de personendichtheid. Deze w illekeurige waarde vertaalt  zich in de 
bijhorende rapportage in een absurd ogende waarde. Met de waarde wordt echter niet gerekend 
en is derhalve niet van invloed op de uitkomsten. Het verschijnt wel in de bijhorende 
rapportage2, hetgeen tot onnodige onduidelijkheid kan leiden. 

3 . 6  M oge l i j k e  r i s i c ob r onne n  

Transport van gevaarlijke stoffen 
Ten aanzien van transporten met gevaarlijke stoffen is de Circulaire risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen van toepassing3 alsmede de Nota risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen 
(Rnvgs). In de Circulaire wordt onder meer de aanpak voor een risicobenadering uiteengezet en 
het bevat een stappenplan voor de motivering bij het betrokken besluit  dat door de gemeente 
wordt genomen aangaande de verantwoording van een toename van het groepsrisico. 
 
Plaatsgebonden en groepsrisico’s worden, in relat ie met transportbewegingen met gevaarlijke 
stoffen over de weg, rail en vaarwegen, middels de door het Ministerie voor Verkeer en 
Waterstaat opgestelde risicoatlassen4 bepaald. Wanneer op basis van de risicoatlassen 
overschrijdingen van het plaatsgebonden- en/of groepsrisico niet kunnen worden uitgesloten 
kan, met het risicomodelleringprogramma voor transportbewegingen “ RBM II” , een 
gedetailleerde risicobepaling worden uitgevoerd op basis van gegevens uit  de risicoatlassen en 
aanvullende locatie specif ieke gegevens. 
 
Transport buisleidingen 
In de Circulaire Zonering langs hogedruk aardgas-transport leidingen (1984) zijn door VROM 
veiligheidsafstanden vastgelegd voor transport leidingen waarin aardgas onder hogedruk wordt 
getransporteerd. 
 
In de Circulaire 'K1-K2-K3 brandbare vloeistoffen'  (1991) zijn veiligheidsafstanden vastgelegd. 
K1-vloeistoffen zijn licht ontvlambaar (bijvoorbeeld benzine en spiritus). K2-vloeistoffen zijn 
ontvlambaar (bijvoorbeeld petroleum, terpentine en thinner). Onder K3-vloeistoffen vallen gas- 
en dieselolie. 
 
 
 
 
Inricht ingen 

                                                
1 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1, Ministerie van VROM, december 2003 
2 In de aankomende versie van deze risicosoftware wordt, naar verwachting, deze foutieve waarde niet meer getoond. Hierover is d.d. 01-02-2010 
met de helpdesk RBM II contact geweest en door hen nadrukkelijk verklaard. Deze verklaring is d.d. 01-02-2010 per email bevestigd. 
3 www.overheid.nl en www.minvrom.nl 
4 Inzake wegtransporten, hoofdvaarwegen en railtransporten 

http://www.overheid.nl
http://www.minvrom.nl
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Inricht ingen kunnen risico-invloeden uitoefenen op omringende omgeving. In deze omgeving 
kunnen (beperkt) kwetsbare objecten voorkomen. Woningen worden aangemerkt als kw etsbare 
objecten. Om te kunnen vaststellen of een inricht ing een externe veiligheidsrisico voor de 
omgeving vormt zijn in het Bevi criteria opgesteld.  
 
Voor de bedoelde inricht ingen dienen de invloed door bedrijfsact iviteiten op het PR en het GR te 
worden bepaald. Voor veel voorkomende bedrijfsact iviteiten zijn in de Regeling externe 
veiligheid (Revi) afstanden genoemd die moeten worden aangehouden opdat aan eisen t.a.v. PR 
wordt voldaan. Tevens zijn in het Revi voor veel voorkomende bedrijfsact iviteiten afstanden 
rond inricht ingen opgenomen waarbinnen bij w ijzigende omstandigheden een verantwoording 
van het groepsrisico dient te worden gegeven. 
 
Voor inricht ingen waarop het Revi niet van toepassing is dient een uitgebreidere risicobepaling 
te worden uitgevoerd. Hierbij dienen door middel van een kwantitat ieve risico-analyse (QRA) 
alle risicovolle onderdelen/processen van een inricht ing, op basis van de systematiek van de 
PGS 3 (Paarse Boek), te worden geanalyseerd. Om dergelijke specif ieke risicobepalingen uit  te 
kunnen voeren is in opdracht van het Ministerie van VROM door DNV en het RIVM het 
modelleringsprogramma Safet i-NL ontw ikkeld. Met dit  programma kunnen graf ische PR-
contouren en f/N-curves in een rapportage conform het Paarse Boek worden gegenereerd. Dit  
programma is vooralsnog alleen toepasbaar voor BEVI-inricht ingen en scenario’s conform het 
Paarse Boek. Uit  een QRA volgen het plaatsgebonden risico en het groepsrisico in de omgeving 
van de inricht ing als gevolg van de bedrijfsprocessen binnen de inricht ing. 
 
In de navolgende risicobeoordeling zijn, op basis van de provinciale risicokaart, geen bedrijven 
aangetoond die de uitvoering van een QRA noodzakelijk maken. Een QRA is daarom in 
onderhavige situatie niet van toepassing. 
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4  Ri s i c ob eoo r d e l i ng   

4 . 1  I n l e i d i ng   

Voor de risicobeoordeling ten behoeve van de voorgenomen planrealisat ie zijn de externe 
risicobronnen door Geofox-Lexmond voor de opdrachtgever in kaart gebracht.  
 
In dit  hoofdstuk wordt: 
- de aard en de omvang van de planontw ikkeling (woningen) beschreven. 
- een inventarisat ie gegeven van de act iviteiten die een mogelijke belemmering vormen 

voor de voorgenomen planontw ikkeling. Van deze act iviteiten is nagegaan in hoeverre het 
noodzakelijk is om de gevolgen voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico te 
bepalen. 

 
Door Geofox-Lexmond zijn de risicoafstanden in relat ie met transporten met gevaarlijke stoffen 
over de weg bepaald door gebruik te maken van het wettelijk voorgeschreven 
modelleringprogramma RBM II5 en waar mogelijk uitgedrukt in plaatsgebonden risico (PR) en 
groepsrisico (GR). 
 
In deze risicobeoordeling zijn twee situaties beoordeeld. Situatie zonder plan (referentiejaar 
2006) met vervoersgegevens verstrekt door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en 
situatie inclusief plan eveneens met vervoersgegevens.  

4 . 2  O nde rz oe k sge b i e d  

In de voorliggende risicobeoordeling is het onderzoeksgebied begrensd tot een straal van circa 
200 meter (invloedsgebied) vanaf de A12, de toekomstige Rondweg en de Zoutmansweg. Deze 
afstand betreft  een in de Circulaire risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen 
voorgeschreven aan te houden afstand. Het gemodelleerde gebied is gelegen buiten de 200 
meter contour van de A12reikt, ter volledigheid echter verder dan deze 200 meter. 

4 . 3  Pe r sone nd i c h t he de n 

Om risico’s te bepalen is het noodzakelijk de bevolkingsdichtheid per hectare voor de planlocatie 
te bepalen. Deze bevolkingsdichtheid is bepalend voor het GR. De planlocatie is gelegen in een 
gebied waarin relat ief veel woonbebouw ing en bedrijvigheid is. 
 
De realisat ie van de planontw ikkeling resulteert in een toename van de personendichtheid (het 
perceel is momenteel volledig onbebouwd). De toename in relat ie tot de directe omgeving is 
beperkt, aangezien ten westen en oosten van het plangebied reeds woningen en bedrijven 
aanwezig zijn. 
 
In het bestemmingsplan voor de Rondweg Reeuw ijk-Brug is door de Milieudienst Midden-Holland 
aangegeven dat de personendichtheid langs de weg niet hoger is dan 40 personen per hectare6. 
Deze bevolkingsdichtheid is derhalve in onderhavige risicobeoordeling aangehouden. De 
toename in relat ie tot de directe omgeving is beperkt, aangezien ten westen van de planlocatie 
al een woonw ijk is gelegen. De verwachting is een toename van ongeveer 120 personen op het 
perceel (2,4 personen per woning). 

                                                
5  Versie 1.3.0, build 247, 30-10-2008 
6 Bestemmingsplan Rondweg Reeuw ijk-Brug, Milieudienst Midden-Holland, blz. 51. Groepsrisico. 
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Conform de PGS 17 is de bevolkingsdichtheid van het gebied bepaald. Hierbij wordt uitgegaan 
van de in bijlage 3 weergegeven dichtheden. 

4 . 4  Be pa l i ng  v a n  he t  p l a a t sge bonde n r i s i c o  

In de navolgende onderdelen kunnen binnen/rondom het plangebied de volgende potentiële 
risicobronnen worden onderscheiden: 
• Wegtransport  

- Rijksweg A12  
- Toekomstige Rondweg Reeuw ijk-Brug  
- Zoutmansweg (N459) 

• Inricht ingen (propaan tanks bij part iculieren). 
 
Overige potentiële risicobronnen (scheepvaart, spoorverbindingen, buisleidingen en Bevi 
inricht ingen) zijn niet binnen of direct rondom het plangebied gelegen. 
 
Wegtranspo rt  
Nabij de planlocatie zijn de A12, de toekomstige Rondweg Reeuw ijk-Brug en de Zoutamsweg 
gelegen. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in 2006 tellingen verricht van 
transporten met gevaarlijke stoffen over de A12 weg (zie bijlage 2).  
 
Ten aanzien van de Zoutmansweg en de toekomstige Rondweg zijn door Geofox-Lexmond 
gegevens bij de gemeente Reeuw ijk, Milieudienst Midden-Holland en de Provincie Zuid-Holland 
opgevraagd. Telgegevens van transporten over de Zoutmansweg zijn vooralsnog niet 
voorhanden De voor de risicobeoordeling gehanteerde gegevens zijn gebaseerd op de Visie 
externe veiligheid van de Gemeente Reeuw ijk8 en het bestemmingsplan Rondweg te Reeuw ijk-
Brug9. 
 
De gegevens van de Milieudienst Midden-Holland inzake propaanopslagen in de regio vermelden 
tevens de vulfrequentie. Het maximaal aantal propaantransporten bedraagt volgens de 
Milieudienst Midden-Holland 100 bewegingen per jaar. De maximale transportfrequentie voor 
brandbare gassen op basis van vuistregels voor een weg vergelijkbaar als de Rondweg 
Reeuw ijk-Brug bedraagt volgens de Milieudienst Midden-Holland 2.300 bewegingen per jaar10. 
Dit  laatste aantal is in de RBM II modellering ingevoerd als hoeveelheid bewegingen over de 
Zoutmansweg en de toekomstige Rondweg.  
 
Geofox-Lexmond heeft een RBM II modellering uitgevoerd (zie bijlagen 4 en 5) met inbegrip van 
de A12, toekomstige Rondweg en Zoutmansweg op basis van generieke bevolkingsgegevens 
(zie bijlage 3). 
 
Uit  het RBM II risico modelleringprogramma kan het volgende worden geconcludeerd: 
 
A12, de toekomstige Rondweg en de Zoutmansweg 
De planlocatie ligt buiten de PR 10 -6 contour van de A12, de toekomstige Rondweg en de 
Zoutmansweg. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde eisen, uit  de Circulaire, voor de 
ontw ikkeling van kwetsbare bestemmingen. De PR 10 -6 contour ligt op 0 meter gemeten vanuit 
de wegas. Figuur 3 geeft de situatie exclusief plan weer met de vervoersgegevens uit  2006. In 
f iguur 4 is de toekomstige situatie inclusief het plan weergegeven. 
 

                                                
7 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1, Ministerie van VROM, december 2003 
8 d.d. 11 februari 2009, versie 1.2 
9 Bestemmingsplan Rondweg Reeuw ijk-Brug, Milieudienst Midden-Holland 
10 Bestemmingsplan Rondweg Reeuw ijk-Brug, Milieudienst Midden-Holland, blz. 51. Plaatsgebonden risico, buiten de bebouwde kom. 
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Figuur 3: Plaatsgebond en risico, situatie exclusief plan (A12, toekomst ige Rondw eg en Zoutmansw eg) 
 

 
bron: RBM II modellering 
 
Figuu r 4: Plaatsgebond en risico, situatie inclusief plan (A12, toekomst ige Rondw eg en Zoutmansw eg) 
 

 

bron: RBM II modellering 
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4 . 5  Be pa l i ng  v a n  he t  g r oe ps r i s i c o  

Wegtransport  
Geofox-Lexmond heeft een modellering middels RBM II uitgevoerd om het groepsrisico van de 
A12, de aan te leggen Rondweg en Zoutmansweg te bepalen. Onderstaand is in graf iek 1 de 
huidige situatie weergegeven, in graf iek 2 is de situatie ná realisat ie van het plan weergegeven. 
 
Grafiek 1: hu idige sit uatie groepsrisico (vóór realisatie van het plan) 
 

 

 
Graf iek 2: sit uatie groepsrisico ná p lanrealisatie 
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Uit graf ieken 1 en 2 is af te leiden dat de planontw ikkeling een verwaarloosbaar effect heeft op 
het groepsrisico. Het groepsrisico blijf t  kleiner dan 0,1-maal de oriënterende waarde. 
 
Voor de gehele weergave van RBM II risicomodellering, inclusief de letale effecten wordt 
verwezen naar bijlagen 4 en 5. 

4 . 6  I n r i c h t i nge n  

Rond de planlocatie zijn, onder andere op het nabijgelegen bedrijventerrein Zoutman, diverse 
inricht ingen gevestigd. Dit  betreffen met name verschillende milieucategorie 2-3 inricht ingen.  
 
In het kader van een landelijke informatievoorziening inzake externe veiligheid zijn provinciale 
risicokaarten beschikbaar. Deze risicokaarten betreffen een momentopname waaraan geen 
rechten kunnen worden ontleend. Deze kaarten kunnen echter wel als richt inggevende 
informatiebronnen worden gehanteerd. Onderstaand zijn in f iguur 5 de nabij gelegen 
risicobronnen, vermeld op de provinciale risicokaart (17 november 2010), weergegeven. Door 
de Milieudienst Midden-Holland en de gemeente Reeuw ijk is een aanvullend [Bron: milieudienst 
Midden Holland 2009] verstrekt van de nog niet op de provinciale risicokaart aangegeven 
risicobronnen. Deze aanvullende bronnen betreffen kleinschalige propaantanks bij met name 
part iculieren. Geen van deze aanvullende bronnen hebben een  risico contour welke strekt tot 
de planlocatie en zijn derhalve relevant ten aanzien van de externe veiligheid ter plaatse.  
 
Figuur 5: overzicht provinciale risicokaa rt 
 

 
Bron: www.risicokaart.nl 

 
Ten aanzien van de planlocatie zijn geen externe veiligheid relevante inricht ingen bekend. 
Derhalve worden inricht ingen binnen dit  onderzoekskader niet verder behandeld. 

http://www.risicokaart.nl
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5  I n t er p re t a t i e  en  c on c l u s ie  
 
Kanters bouw  en ontw ikkeling b.v. is voornemens op het perceel B 2827 achter de 
Zoutmansweg in Reeuw ijk, het plan “ De Bunderhof”  te ontw ikkelen. De voorliggende 
beoordeling heeft plaatsgevonden op een ontw ikkeling bestaande uit  maximaal 50 
grondgebonden woningen. De planlocatie is momenteel als agrarisch/tuin bestemd en als 
zodanig in gebruik.  
 
Doel van dit  onderzoek is het bepalen van het plaatsgebonden en groepsrisico, middels het 
wettelijke voorgeschreven modelleringprogramma RBM II, gerelateerd aan de Rijksweg A12, de 
toekomstige Rondweg en de Zoutmansweg (N459) in relat ie tot de planontw ikkeling.  

5 . 1  I n t e r p r e t a t i e  r e su l t a t e n  

Voor de A12, De Rondweg en de Zoutmansweg zijn RBM II modelleringen uitgevoerd. De 
modelleringen geven de huidige situatie, zonder het plan, en een toekomstige situatie waarin de 
voornoemde ontw ikkeling met maximaal 50 woningen is opgenomen. De RBM II modellering is 
gebaseerd op gegevens uit  het jaar 2006. 
 
De planontw ikkeling resulteert in maximaal 50 woningen. De personendichtheid voor de 
planlocatie is gesteld op 40/80 personen per hectare voor de perioden dag/nacht. Dit  op basis 
van de in het bestemmingsplan Rondweg Reeuw ijk-Brug en de PGS 1 gestelde uitgangspunten. 
Samengevat geven de modelleringen de volgende resultaten. 
 
Plaatsgebonden risico 
De planlocatie valt  in geen van gevallen binnen de 10 -5 of 10 -6 plaatsgebonden risico contour.  
De wettelijke grenswaarden aangaande externe veiligheid worden hiermee niet overschreden. 
 
Groepsrisico 
De planlocatie is generiek gemodelleerd met 40 personen per hectare zonder specif iek 
onderscheid te maken tussen de diverse w oningen. Op deze w ijze kunnen toekomstige 
planontw ikkelingen eenvoudig binnen dit  kader op haalbaarheid worden getoetst. 
 
De oriënterende waarde van het groepsrisico gerelateerd aan de A12, de toekomstige Rondweg 
en de Zoutmansweg wordt nergens overschreden.  
 
Risico nabij gelegen inricht ingen en buisleidingen 
Momenteel zijn er geen inricht ingen of buisleidingen op of rond de planlocatie die relevant zijn. 
Bij toekomstige ontw ikkeling van risicovolle inricht ingen en transporten met gevaarlijke stoffen 
rond de planlocatie, dienen gepaste afstanden te worden aangehouden die op basis van nieuwe 
risicoberekeningen bepaald dienen te worden. 

5 . 2  C onc l us i e  

De planlocatie ligt buiten de 10 -6 plaatsgebonden risicocontour en/of de invloedsafstand 
gerelateerd aan het groepsrisico gerelateerd aan de A12, de toekomstige Rondweg en 
Zoutmansweg.  
 














































































































































































































































































































































