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1 I n l e i d i n g

Wibaut  is  voornemens  aan  de  Westelijke  Randweg  1  te  Overveen  een
appartementencomplex  ten  behoeve  van  circa  105  woningen  te  realiseren.  In  figuur  1.1
wordt de ligging van het plangebied weergegeven. 

f1.1 Ligging plangebied (bron luchtfoto: Google Earth)
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De beoogde ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan ’Overveen 2013’,
dat door de gemeenteraad van gemeente Bloemendaal op 27 juni 2013 is vastgesteld. Om de
ontwikkeling  planologisch  juridisch  mogelijk  te  maken  zal  een  planologische  procedure
moeten worden doorlopen. Hiertoe dient gemotiveerd te worden dat de realisatie van het
plan  niet  in  strijd  is  met  een  goede  ruimtelijke  ordening.  In  dat  kader  vraagt  het  aspect
externe  veiligheid  om  aandacht.  Woningen  worden  namelijk  als  kwetsbaar  object  gezien
conform  wet-  en  regelgeving  op  het  gebied  van  externe  veiligheid.  Bovendien  zal  in  de
toekomstige situatie sprake zijn van meer personen ter plaatse van het plangebied, waardoor
het aspect externe veiligheid om aandacht vraagt. In voorliggende notitie zal inzicht gegeven
worden  in  het  aspect  externe  veiligheid.  Er  zal  worden  gemotiveerd  waarom  het
voornoemde aspect geen belemmering vormt voor de beoogde ontwikkeling en derhalve
niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 

2 W e t t e l i j k  k a d e r  

2.1 A l g e m e e n

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving ten gevolge
van:
− het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water, spoor en door buisleidingen;
− het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen);
− het luchtvaartverkeer.

Er zijn twee situaties waarbij externe veiligheid een rol speelt, namelijk bij het ontplooien van
een risicovolle activiteit en bij het realiseren van een (beperkt) kwetsbaar object binnen het
invloedsgebied van een dergelijke “activiteit”(zoals hiervoor omschreven).
Met betrekking tot de risico's voor de externe veiligheid zijn in het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi),  Besluit  externe veiligheid transportroutes (Bevt)  en  het Besluit  externe
veiligheid buisleidingen (Bevb)  richtafstanden en grenswaarden opgesteld  betreffende  de
afstand tot kwetsbare objecten. 

2.2 R e l e v a n t e  b e g r i p p e n

Relevant  voor  toetsing  van  de  externe  veiligheidsrisico's  ter  plaatse  van  objecten  waar
mensen  aanwezig  zijn,  zijn  onder  andere  de  begrippen  plaatsgebonden  risico,  het
groepsrisico en het invloedsgebied. Deze zijn als volgt gedefinieerd:

− Plaatsgebonden risico (PR)
Het risico op een  plaats  buiten  een  inrichting,  uitgedrukt  als  de  kans  per  jaar  dat  een
persoon  die  onafgebroken  en  onbeschermd  op  die  plaats  zou  verblijven,  overlijdt  als
rechtstreeks  gevolg  van  een  ongewoon  voorval  binnen  die  inrichting  waarbij  een
gevaarlijke stof betrokken is.

− Groepsrisico (GR)
De cumulatieve kansen per jaar dat een groep mensen overlijdt 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. Het GR is een maat voor de
maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit.
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Bij het PR is het dus niet van belang of er daadwerkelijk personen op die bepaalde locatie
aanwezig zijn. Voor het GR geldt dat het GR per definitie gelijk aan nul is in een gebied waar
zich geen personen bevinden. Voor het GR geldt dat hoe meer slachtoffers bij een ongeval
kunnen vallen, hoe lager (strenger) de oriëntatiewaarde is. Grote slachtofferaantallen geven
namelijk meer kans op maatschappelijke ontwrichting.

− Invloedsgebied
Het invloedsgebied is gedefinieerd als het gebied rondom een risicovolle activiteit waarbij
gevaarlijke stoffen betrokken zijn en waar een onbeschermde persoon een kans van 1% op
overlijden heeft, gegeven het risicoscenario en de weerklasse. Het invloedsgebied van een
activiteit  met  gevaarlijke  stoffen of  het  vervoer  van gevaarlijke  stoffen is  normaliter  de
afstand tot de 1%-letaliteitsgrens.

3 B e o o r d e l i n g

De beoogde ontwikkeling betreft  onder  andere de realisatie  van woningbouw. Woningen
worden als kwetsbaar object gezien.  Hiervoor geldt het plaatsgebonden risico van 10 -6 per
jaar als richtwaarde. 

De externe veiligheidsaspecten ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen over de
weg, het spoor, het water en door buisleidingen, alsmede de aanwezigheid van risicovolle
inrichtingen, zijn geïnventariseerd voor de nabije omgeving van het plangebied. In de nabije
omgeving van het plangebied bevindt zich conform de risicokaart (www.risicokaart.nl  ) alleen
een ammoniakinstallatie (zie figuur 3.1). 

f3.1 Uitsnede risicokaart.nl
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De voornoemde ammoniakinstallatie bevindt zich op circa 490 meter afstand. Dit betreft een
ammoniakinstallatie  van  de  Stichting  Kunstijsbaan  Kennemerland  en  is  geen  risicovolle
inrichting in het kader van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Het  plaatsgebonden
risico van 10-6 per jaar van deze ammoniakinstallatie ligt op 0 meter en vormt aldus geen
belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

Ten  noorden  van  het  plangebied  is  een  transformatorstation  gelegen  alwaar
3 transformatoren  van  40  MVA  staan  opgesteld.  In  de  toekomst  zal  mogelijkerwijs  een
transformator worden toegevoegd aan dit transformatorstation, waardoor in totaal sprake zal
zijn van 160 MVA. Transformatorstations worden niet aangemerkt als risicovolle inrichtingen
conform het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Aangezien aldus geen sprake is van
een  risicovolle  inrichting  zal  dit  transformatorstation  ten  aanzien  van  het  aspect  externe
veiligheid geen belemmeringen opleveren.

Bovendien is  in beperkte mate sprake van transport van gevaarlijke  stoffen over de N208
(Westelijke  Randweg).  Aangezien  de  beoogde  ontwikkeling  binnen  200  meter  van  deze
transportroute  is  gelegen  dienen,  conform  het  Bevt,  de  externe  veiligheidsrisico’s  nader
inzichtelijk gemaakt te worden. De N208 betreft een transportroute die niet is opgenomen in
het Basisnet1. In 2010 was over deze weg sprake van het transport van slechts 24 tankwagens
met GF3 (LPG of vergelijkbaar). Dit zullen naar verwachting transporten zijn ten behoeve van
een  LPG-tankstation.  Het  is  niet  te  verwachten  dat  deze  transportintensiteit  sindsdien
significant is toegenomen. Bij een transportintensiteit die lager ligt dan 500 tankwagens GF3
per jaar is geen sprake van een relevant plaatsgebonden risico (geen PR 10 -6 contour). Zonder
een uitgebreide kwantitatieve benadering kan bovendien worden geconcludeerd dat deze
beperkte  transporthoeveelheid  in  combinatie  met  de  lage  populatiedichtheid  in  de
omgeving  van  het  plangebied  niet  leidt  tot  een  significant  groepsrisico  (<10%  x
oriëntatiewaarde).  Dit  transport zal  dan ook geen belemmering vormen voor de beoogde
ontwikkeling.  Wel  dient  conform  artikel  7  Bevt,  onafhankelijk  van  de  hoogte  van  het
groepsrisico voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van transport van
gevaarlijke stoffen, aandacht besteed te worden aan de mogelijkheden tot voorbereiding van
bestrijding en beperking van de omvang van een ramp en de mogelijkheden voor personen
om zich in veiligheid te brengen indien zich op een ramp voordoet.

In  de  nabije  omgeving  van  het  plangebied  is  verder  geen  sprake  van  transport  van
gevaarlijke stoffen via de weg, het spoor, het water of via buisleidingen. Bovendien bevinden
er zich geen risicovolle inrichtingen in de omgeving. 

4 C o n c l u s i e

Aangezien  geen  sprake  is  van  risicovolle  activiteiten  in  de  nabije  omgeving  van  het
plangebied  en  er  geen  risicovolle  activiteit  wordt  ontplooid  middels  de  beoogde
ontwikkeling vormt het aspect externe veiligheid geen belemmering voor de realisatie van
de beoogde ontwikkeling.

Zoetermeer,
Deze notitie bevat 4 pagina's.

1 Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
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