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1 Algemene introductie

1.1

Inleiding
Voor u ligt de handleiding transport van gevaarlijke stoffen voor gemeente en provincie.
Deze handleiding probeert deze overheden te helpen bij de vraag hoe om te gaan met het
transport van gevaarlijke stoffen over weg, binnenwater, spoor en door buisleidingen in
Gelderland.

1.1.1

Hoe is deze handleiding te gebruiken?
Deze handleiding is zo ontwikkeld dat snel informatie kan worden opgezocht. Het

Figuur 1.1.1 Opbouw handleiding

bestaat uit een algemeen deel dat nu voorligt met bijbehorende algemene bijlagen en vier

transport van gevaarlijke stoffen

specifieke delen over de modaliteiten weg, spoor, binnenwater en buisleidingen met
bijbehorende modaliteitspecifieke bijlagen (zie figuur 1.1.1).

Algemeen deel

Hoofdstuk 1
Algemene bijlagen

weg

Spoor

Binnenwater

Buisleidingen

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Bijlagen

Bijlagen

Bijlagen

Bijlagen

Algemeen deel
Voor vragen over basisbegrippen van externe veiligheid in relatie tot transport van
gevaarlijke stoffen kunt u terecht in paragraaf 1.2. Voor vragen over beleid, wet- en
regelgeving over transport van gevaarlijke stoffen kunt u terecht in paragraaf 1.3. Daar
vindt u tevens informatie over ondersteunende documenten, onderzoeken en te
raadplegen instanties. Informatie over hoe risico’s van transport van gevaarlijke stoffen
worden bepaald is te vinden in paragraaf 1.4, waarna in paragraaf 1.5 effectbepaling aan
bod komt. Mogelijkheden voor gemeente en provincie om risico’s en effecten te
beheersen en te verminderen worden weergegeven in paragraaf 1.6. Welke
mogelijkheden gemeente en provincie hebben bij vervoersinrichtingen in het kader van
de Wet milieubeheer komt in paragraaf 1.7 aan de orde. Het algemene deel wordt
afgesloten met enkele algemene bijlagen.
Specifieke delen weg, spoor, binnenwater en buisleidingen
Voor vragen die specifiek over een enkele modaliteit gaan wordt verwezen naar de
hoofdstukken 2 t/m 5 die respectievelijk de modaliteiten weg, spoor, binnenwater en
buisleidingen betreffen. Informatie over deze modaliteiten is gemakkelijk op te zoeken
door middel van tabbladen. Per modaliteit komen achtereenvolgens aan bod:
•

Een overzicht waar welke informatie is te vinden.

•

Het beleid en de betrokken partijen die kunnen worden geraadpleegd voor
informatie.
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•

Risicobepaling, waar wordt aangegeven op welke manier inzicht in de risico’s kan
worden verkregen.

•

Effectbepaling, waar centraal staat hoe effecten zijn te bepalen (alleen voor buis,
voor overige modaliteiten zie paragraaf 1.5) en

•

Mogelijkheden voor gemeente en provincie om risico’s en effecten te reduceren.

Na elke modaliteit zijn bijlagen opgenomen die achtergrond- of verdiepingsinformatie
bevatten en die specifiek over één modaliteit gaan.
1.1.2 Achtergrond handleiding
Om uitvoering en handhaving van het Externe Veiligheidsbeleid (EV-beleid) op een
hoger niveau te tillen, heeft het kabinet Balkenende 1 in het Strategisch Akkoord van
2002 extra financiële middelen ter beschikking gesteld voor EV-beleid. Deze middelen
worden via provincies verdeeld op basis van tijdelijke programmafinanciering waarvoor
uitvoeringsprogramma’s van projecten en activiteiten dienen te worden opgesteld,
waarvoor geen ander financieringsprogramma voorhanden is. In het kader van het
Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) van Gelderland is deze
handleiding geschreven.
Waarom een handleiding voor het transport van gevaarlijke stoffen?
Door de toenemende mobiliteit en de verstedelijking in Nederland ontstaan er
spanningen tussen ruimtelijke ordening en transport. De risico’s die het transport van
gevaarlijke stoffen met zich meedraagt blijven vaak buiten het zicht van overheid en
burger. Voor inrichtingen is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van
toepassing. Hiermee heeft externe veiligheid binnen inrichtingen een wettelijke basis
gekregen. Het transport geeft ook risicovolle situaties. Het is echter veel complexer om
risico’s te reguleren bij het transport van gevaarlijke stoffen. Een wettelijke
verankering, zoals bij inrichtingen, zit er voorlopig nog niet in, maar er wordt aan
gewerkt (bijv. het consequentieonderzoek naar de financiële gevolgen van een wettelijke
regeling). Aangezien het voor een groot aantal gemeenten onduidelijk is hoe zij om
dienen te gaan met het transport van gevaarlijke stoffen en de risico’s die daarmee
samenhangen, is deze handreiking geschreven.
Totstandkoming handleiding
Bij de totstandkoming van deze handleiding is getracht een informatieontsluitende
klapper te ontwikkelen, die aansluit bij de vragen van gemeente en provincie. Het
uitgangspunt hierbij is dat de handleiding toegankelijk is voor een breed publiek en dat
waar nodig verwezen wordt naar verdiepingsinformatie die eventueel in bijlagen is
opgenomen. Aansluiting bij vragen van gemeente en provincie wordt bereikt door:
•

Onderscheid te maken tussen basisinformatie en verdiepingsinformatie in
bijlagen.

•

Overzichten te presenteren waar wordt weergegeven waar welke informatie is te
vinden.

•

Het omschrijven van veelgebruikte begrippen en

•

Veelvuldig te werken met verwijzingen, illustraties, kaarten en tabellen.

1.1.3 Doel en doelgroep
Doel
Het doel van deze handleiding is gemeente en provincie te ondersteunen bij de vraag hoe
om te gaan met het transport van gevaarlijke stoffen, door relevante informatie
overzichtelijk en laagdrempelig te presenteren. Het gaat hierbij om transport over
wegen, binnenwateren, spoorlijnen en door buisleidingen.
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Doelgroep
De doelgroep bestaat in eerste instantie uit milieucontactpersonen van gemeente en
provincie die enige kennis van externe veiligheid bezitten. Zij zullen in de praktijk ook
degenen zijn die vragen krijgen van andere afdelingen binnen de gemeente en provincie
(zoals Ruimtelijke Ordening, Bouw en Verkeer) of van bewoners en bedrijven over
externe veiligheid en vervoer van gevaarlijke stoffen. Getracht is de handleiding zo op te
bouwen, dat een relatieve leek op het gebied van externe veiligheid en transport van
gevaarlijke stoffen ook snel een antwoord op zijn vragen kan vinden.
1.2

Basisbegrippen
Om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen, komen in deze paragraaf de
basisbegrippen van deze handleiding aan bod. Deze basisbegrippen zijn essentieel voor
een goed begrip van externe veiligheid in relatie tot het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Het biedt tevens een inleiding in deze materie.
Risicobenadering versus effectbenadering
In 1989 heeft men met de Nota Omgaan met risicovolle situaties in Nederland de
risicobenadering, in plaats van een effectgerichte benadering, als uitgangspunt voor het
externe veiligheidsbeleid genomen. De risicobenadering kan omschreven worden als een
benadering die zich richt op het beheersen en reduceren van risico’s van zware
ongevallen, die buiten bedrijven en bedrijfsterreinen en vervoers- en transportsystemen
(ten opzichte van aan- en omwonenden personen die niet-beroepsmatig bij de
desbetreffende activiteiten betrokken, c.q. aanwezig zijn) plaatsvinden. Bij deze
benadering gaat het om effecten én de kansen op effecten. Dodelijke slachtoffers worden
geaccepteerd, als de kans op een ongeval met dodelijke slachtoffers als gevolg maar klein
is. Een effectgerichte benadering is erop gericht om een effectafstand aan te houden
(uitgaande van het voorkómen van doden en gewonden) tussen (beperkt) kwetsbare
bestemmingen en de risicobron. Aangezien de ruimte in Nederland niet in overvloed
aanwezig is, is de keuze voor een risicobenadering gemaakt.
Risico
Risico kan kort worden samengevat in de formule: risico = kans x effect. Bij een
rekenkundige benadering zijn de risico’s van een calamiteit met een grote kans van
vóórkomen en een klein effect even groot als de risico’s van een calamiteit met een kleine
kans van vóórkomen en grote gevolgen (bijvoorbeeld een ongeval met een chloortrein).
Dit wordt geïllustreerd met onderstaande voorbeeldtabel.

Tabel 1.2a

Kans per jaar

Effect (aantal doden)

Risico (kans x effect)

Risico = kans x effect

10-4 (één op tienduizend)

1

10-4

(rekenkundige benadering)

10 (één op een miljoen)

100

10-4

10-8 (één op honderd miljoen)

10.000

10-4

-6

Deze twee aspecten komen terug in de berekening van risico’s met betrekking tot externe
veiligheid en transport. Hiervoor is een tweetal begrippen in gebruik: het
Plaatsgebonden Risico (PR) en het Groepsrisico (GR).
Plaatsgebonden risico
Het Plaatsgebonden Risico is de kans per jaar dat een virtuele persoon, die zich continu en
onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een transportroute bevindt,
overlijdt door een ongeval met het transport van gevaarlijke stoffen op die route.
Plaatsen met een gelijk risico kunnen door zogenaamde risicocontouren op een kaart
worden weergegeven (zie figuur 1.2 voor een voorbeeld). Dit kan worden vergeleken met
bijvoorbeeld het weergeven van geluidscontouren of hoogtelijnen.
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Figuur 1.2a
Voorbeeld van risicocontouren
voor het plaatsgebonden risico
(uit: Circulaire Risiconormering
vervoer gevaarlijke stoffen).

Het PR leent zich daarmee goed voor het vaststellen van een veiligheidszone tussen een
route en kwetsbare bestemmingen, zoals woonwijken. Voor antwoord op de vraag of een
bepaalde situatie m.b.t. transport toelaatbaar is, worden de risiconormen gehanteerd,
die door de rijksoverheid zijn vastgesteld in de Nota risiconormering Vervoer Gevaarlijke
Stoffen (zie paragraaf 1.3 en tabel 1.2b). Deze normen hebben (nog) geen wettelijke
status. Voor inrichtingen zijn ook dergelijke normen opgesteld, alleen zijn de normen
voor inrichtingen wel wettelijk verankerd en wel in het Besluit externe veiligheid
inrichtingen ofwel Bevi.
Vervoersbesluit

Tabel 1.2b
Normen voor plaatsgebonden

Bestaande situatie

Grenswaarde PR 10-5

Grenswaarde PR 10-5

Streven naar PR 10-6

Streven naar PR 10-6

kwestbaar

Grenswaarde per 10-6

Grenswaarde PR 10-6

Beperkt kwetsbaar

Richtwaarde PR 10-6

Richtwaarde PR 10-6

risico (uit: Circulaire
Risiconormering vervoer
gevaarlijke stoffen)

Nieuwe situatie

Omgevingsbesluit

Voor het PR is de huidige norm in nieuwe situaties10-6 per jaar voor kwetsbare objecten
(o.a. ziekenhuizen, scholen, geconcentreerd liggende woningen) en beperkt kwetsbare
objecten (o.a. sporthallen en verspreid liggende woningen). De waarde “10-6 per jaar”
wil zeggen dat een persoon die zich onafgebroken en onbeschermd op die bepaalde plaats
bevindt de kans heeft van één miljoenste per jaar om te overlijden door een ongeluk met
gevaarlijke stoffen op het betreffende stuk (water)weg of spoor. Hierbij is het niet van
belang of en hoe vaak er mensen op die bepaalde locatie werkelijk aanwezig zijn. Bij
kwetsbare objecten gaat het om een grenswaarde, bij beperkt kwetsbare objecten om een
richtwaarde. Grenswaarden moeten bij de uitoefening van een aangewezen wettelijke
bevoegdheid in acht worden genomen, terwijl met richtwaarden zoveel mogelijk
rekening moet worden gehouden.
Voor bestaande situaties hanteert men een soepeler norm, namelijk 10-5 per jaar. Dit
geldt voor zowel vervoersbesluiten als omgevingsbesluiten (zie tabel 1.2b). Het streven
hierbij is echter een PR van 10-6 per jaar.
Voor nieuwe situaties is de grenswaarde voor het PR voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen gesteld op een niveau van 10-6/jr. Voor bestaande situaties is dit een
streefwaarde. Nogmaals, voor normen voor het transport van gevaarlijke stoffen (PR en
GR) bestaat vooralsnog geen wettelijke verankering.
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Groepsrisico
Het Groepsrisico geeft aan wat de kans is op een ongeval met 10 of meer dodelijke
slachtoffers in de omgeving van de beschouwde transportroute.
Het aantal personen dat in de omgeving van de route verblijft, bepaalt daardoor mede de
hoogte van het GR. Het GR wordt bijvoorbeeld gebruikt om vast te stellen of de
woningdichtheid in een bepaald gebied nog kan worden vergroot.
Het GR wordt via een grafiek weergegeven (de fN-curve, zie figuur 1.2b) waarbij de kans
op een ongeluk met het vervoer van gevaarlijke stoffen (frequentie f) wordt uitgezet
tegen het aantal mensen dat omkomt (N).
Groepsrisico per km transportroute

Figuur 1.2b
1.0E - 04

Voorbeeld resultaat GRberekening (fN-curve)

Oriënterende

Cumulatieve frequentie [/jr]

1.0E - 05

waarde

1.0E - 06

1.0E - 07

1.0E - 08

1.0E - 09

1.0E - 10
1

10

100

1000

Aantal slachtoffers

Voor het GR is in de Nota risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen eveneens een
normering opgenomen. De oriënterende waarde voor het groepsrisico langs
transportassen is bepaald op 10-2/N2 per strekkende kilometer. Een oriënterende waarde
is geen grenswaarde. Er kan dus gemotiveerd van worden afgeweken. Voor 10 dodelijke
slachtoffers geldt hiermee een frequentie van 10-4/jr, voor 100 slachtoffers een
frequentie van 10-6 /jr etc. De oriënterende waarde van het groepsrisico langs
transportassen is niet gelijk met de oriënterende waarde van het groepsrisico bij
inrichtingen (zoals vermeld in Bevi). Dit komt mede door de wijze van afbakening van de
risicovolle activiteit en het potentiële effectgebied. Bij transportassen wordt het
groepsrisico per kilometer transportroute bepaald, omdat de risicovolle activiteit en
effecten niet geconcentreerd zijn zoals bij inrichtingen. Indien dezelfde normen voor
inrichtingen ook bij transport worden gehanteerd, dan kan er nauwelijks nog worden
gebouwd langs de route.
Bij het beoordelen van het GR wordt het (lokale) bevoegd gezag de mogelijkheid geboden
om gemotiveerd van de oriënterende waarde af te wijken. Er moet sprake zijn van een
openbare en goed inzichtelijke belangenafweging, waarin moet zijn aangegeven
waarom in het specifieke geval daarvan is afgeweken. Overigens moet het GR altijd
verantwoord worden, ook wanneer de oriënterende waarde niet wordt overschreden. Zie
verder hieronder bij ‘Verantwoordingsplicht groepsrisico’.
Effectafstand en invloedsgebied
Een effectafstand is de afstand tot waar een calamiteit een bepaald effect sorteert
(bijvoorbeeld overlijden, verwonding) op een persoon die zich daar onbeschermd
bevindt. Een veelvoorkomende effectafstand is de 1%-letaliteitafstand. De effectafstand
1% letaliteit (zoals deze op de kaart wordt getoond bij installaties en inrichtingen) wordt
weergegeven in cirkels en bij transport als contourafstand tot de transportroute. 1%
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letaliteit betekent dat indien zich een ramp voordoet, 1% van de mensen die zich daar
bevindt instantaan overlijdt ten gevolge van deze ramp. Gewonden worden hierbij niet
beschouwd. Dit percentage zal oplopen naarmate men zich meer in de richting van de
risicobron zal bevinden. Het invloedsgebied van een risicobron geeft het gebied aan
waarin personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico. Het
invloedsgebied voor het groepsrisico is het gebied gelegen tussen de risicovolle inrichting
en de 1%-letaliteitgrens. In afwijking hiervan geldt voor LPG-tankstations dat de grens
van het invloedsgebied op 150 meter ligt. Dit laatste betreft echter een inrichting. Het
invloedsgebied “wordt bepaald door de berekening van het grootst mogelijke ongeval
waar nog bij 1% van de blootgestelde personen dodelijk letsel optreedt”, zo vermeldt de
Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen.
Verantwoordingsplicht groepsrisico
De verantwoordingsplicht voor het groepsrisico in het Bevi wordt uitsluitend vastgelegd
rond inrichtingen. Voor transport van gevaarlijke stoffen bestaat geen wettelijke plicht.
Het is echter wel in de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen
opgenomen om het groepsrisico van transporten van gevaarlijke stoffen te
verantwoorden bij vervoer- en omgevingsbesluiten. Wordt bijvoorbeeld een bestemming
opgenomen naast een weg waarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd, dan is
het raadzaam in het bestemmingsplan het groepsrisico te verantwoorden.
Hieronder wordt kort ingegaan op de verantwoordingsplicht groepsrisico bij
inrichtingen, waarna het toegespitst wordt op het transport van gevaarlijke stoffen. Op
www.groepsrisico.nl en in de Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico
(Ministerie van VROM, 2004) is meer informatie te vinden.
In de Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico van het Ministerie van VROM
(2004) wordt (onder andere) het volgende over de verantwoordingsplicht gezegd.
“Het ontwikkelen van veiligheidsbeleid, het vastleggen van risicosituaties in openbare besluiten en het
in stand houden van hulpdiensten zijn voorbeelden van taken waarvoor primair ‘de overheid’
verantwoordelijk is. Een publieke verantwoordelijkheid die wettelijk verankerd is. Het omgaan met
veiligheid is echter een taak waarvoor een ieder verantwoordelijk is. Deze zorgplicht is verankerd in
artikel 1.1a van de Wet milieubeheer. Ook de Wet milieugevaarlijke stoffen kent een dergelijke
zorgplicht.”

“In de Wet milieubeheer is nadrukkelijk vastgelegd dat eenieder die eventueel milieubelasting
veroorzaakt of kan veroorzaken door een activiteit, deze gevolgen tot een minimum moet beperken. Dit
met inzet van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd. Het is aan het bevoegd gezag
om ‘maat’ te geven aan een passend beschermingsniveau, afgestemd op de locale situatie. Voor de
omgang met het groepsrisico wordt dit gemotiveerd door middel van de verantwoordingsplicht.”

(Ministerie van VROM, 2004)

De verantwoordingsplicht groepsrisico houdt in dat moet worden aangetoond dat een
voldoende beschermingsniveau wordt geboden. In bijvoorbeeld de considerans van de
milieubeheersvergunning kan de verantwoording worden aangegeven door het
onderstaande te vermelden:
•

Dichtheid van personen in het invloedsgebied.

•

Het groepsrisico veroorzaakt door de inrichting of de gevolgen van het besluit voor
het GR.

•

De mogelijkheden en voorgenomen maatregelen tot beperking GR in de nabije
toekomst.

•

De mogelijkheid tot voorbereiding op bestrijding en beperken van de omvang van
een calamiteit.
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•

De mogelijkheid voor zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied in geval
van een calamiteit.

Hierbij geldt dat er een verplichte adviesgelegenheid voor de regionale brandweer dient
te worden geboden, voorafgaand aan het besluit. Naast besluitvormingsprocedures in
het kader van de Wet milieubeheer geldt dit in het kader van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening.
In de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is over het verantwoorden
van het groepsrisico het volgende opgenomen.
“Bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde 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 altijd worden nagegaan of door het treffen van maatregelen niet alsnog aan de
oriëntatiewaarde 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 uit hoofde van het ALARA-beginsel (As Low As Reasonably
Achievable). Over elke overschrijding van de oriëntatiewaarde 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 raadzaam
ook het bestuur van de regionale brandweer hierbij te consulteren.”

(Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen)

In deze handleiding wordt verder met zo min mogelijk veiligheidstechnische termen
gewerkt. Het is echter ondoenlijk om elke term te vermijden. De meest gebruikte
begrippen worden dan ook omschreven voor deze handleiding in bijlage 1. Naast zojuist
genoemde begrippen worden daar begrippen als grenswaarde, oriëntatiewaarde en
(beperkt) kwetsbare objecten besproken.
1.3 Beleid, wet- en regelgeving
1.3.1 Inleiding
Beleid, wet- en regelgeving over externe veiligheid zijn aan flinke verandering
onderhevig. Na de vuurwerkramp in Enschede, de potentiële ramp in Amersfoort met
een lekkende spoorwagon en enkele kleinere ongevallen is veiligheid nadrukkelijk op de
politieke en maatschappelijke agenda gekomen en dit heeft zijn weerslag op het beleid.
In deze paragraaf staat het beleid en de wet- en regelgeving betreffende externe
veiligheid en meer specifiek ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen centraal.
Om deze handleiding zo actueel mogelijk te houden wordt ook de in ontwikkeling zijnde
wet- en regelgeving besproken. Ook zijn er enkele bruikbare documenten verschenen,
zoals handleidingen en onderzoeken, die zinvolle informatie verschaffen. Deze worden
aan het einde van dit hoofdstuk besproken. Naast het voorgaande kunnen diverse
instanties relevante informatie aanleveren. Deze instanties zijn in bijlage 2 opgenomen.
1.3.2 Huidig beleid en vigerende wet- en regelgeving
De Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (26 juli 2004) operationaliseert
en verduidelijkt het huidige externe veiligheidsbeleid, dat is gebaseerd op de Nota
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Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS). In het Vierde Nationaal
Milieubeleidsplan (NMP-4) wordt een wettelijke verankering van de risiconormen
aangekondigd. Vooralsnog is dit nog niet het geval voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen. Dit wil zeggen dat gemotiveerd van het beleid c.q. risiconormen kan worden
afgeweken. Er moeten dan wel zwaarwegende maatschappelijke, economische of
planologische redenen zijn. Zijn deze redenen er niet, dan kan niet van de normen
worden afgeweken. Waarschijnlijk zal echter binnen afzienbare termijn een wettelijke
verankering van de risiconormen voor het transport van gevaarlijke stoffen een feit zijn.
Een onderscheid tussen wetten, besluiten en regelingen enerzijds en nota’s en
circulaires (beleid) anderzijds wordt hieronder aangehouden.

Wetten
Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs)
De wet is een kaderwet die de eerst aangewezen wet is omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen via
weg, water en spoor. De Wet vervoer gevaarlijke stoffen heeft als doelstelling het bevorderen van de
openbare veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Kort gesteld betekent dit het voorkomen van
schade, hinder voor mens, dier en omgeving als gevolg van dit type vervoer. Naast het vervoer zelf vallen
ook handelingen gerelateerd aan het vervoer van gevaarlijke stoffen onder deze wet. Onder de wet hangt
het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs) en drie ministeriële regelingen:
•

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG)

•

Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) en

•

Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG).

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
12 oktober 1995
Wetten.overheid.nl

Besluiten en regelingen
Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
Dit besluit implementeert internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en
specificeert de uitvoering van de (moeder)wet vervoer gevaarlijke stoffen (uitvoeringsbesluit). Het
besluit geeft specifiek aan hoe het transport per land, per spoor of per binnenwater moet plaatsvinden.
Ministeries van Verkeer en Waterstaat en Justitie
5 juni 1996 / herzien: 1 maart 2002
Wetten.overheid.nl

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG)
De VLG stelt eisen ten aanzien van stoffen, verpakking, bouw en uitrusting van vervoermiddelen en
opleiding van personeel. Verder staan een aantal routeplichtige stoffen opgesomd voor het vervoer over
land, in het bijzonder door tunnels (zie tabel 1 t/m 4 in de regeling). De VLG vertaalt het ADR (verdrag over
wegvervoer) voor de Nederlandse situatie.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
2 december 1998 / herzien: 4 januari 2002
Wetten.overheid.nl

Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG)
In deze regeling wordt de basis van de vastgestelde Nederlandse technische normen en eisen
weergegeven, die gesteld zijn aan het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Nederlandse
binnenwateren. Deze eisen en normen zijn gelijkgeschakeld met de Europees geldende normen. De VBG
vertaalt het ADNR (verdrag over binnenvaart) voor de Nederlandse situatie.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
16 december 1998
Wetten.overheid.nl
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Wijziging Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen i.v.m.
de herstructurering ADNR
Dit aanvullende besluit houdt in dat de structuren van de voorschriften voor binnenvaart met elkaar
worden geharmoniseerd. Voorts zijn de voorschriften logischerwijs ingedeeld en is in een tabel per stof
opgenomen wat de relevante voorschriften betreffende die stof zijn. Verder zijn de
verantwoordelijkheden van de leden in de logische keten verduidelijkt.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
11 december 2002
www.cbrb.nl

Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG)
Voor vervoer over het spoor geldt de VSG, waarbij volledig geënt wordt op het internationale RID
(Règlement concernant le transport International ferroriaire des marchandises Dangereuses). Het VSG
voorziet in een classificatie van alle chemische én minerale producten die voor vervoer in aanmerking
komen en geeft per product de behandelwijze weer. Bovendien regelt het in detail alle technische eisen
waaraan verpakkingen van chemische producten - en dus ook spoorwagons - moeten voldoen.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
2 december 1998 / herzien: 17 november 2001
Wetten.overheid.nl

Besluit aanwijzing wegennet vervoer gevaarlijke stoffen
In dit besluit wordt het landelijke net van wegen die in het beheer zijn bij het Rijk aangewezen ten
behoeve van het vervoer van daartoe aangewezen gevaarlijke stoffen. De rijkswegen mogen gebruikt
worden om gevaarlijke stoffen te transporteren, met uitzondering van een aantal tunnels. De
provinciale overheid stelt aansluitend een provinciaal wegennet vast, dat samen met het rijkswegennet
het ‘basisnet’ vormt. Ook Gelderland heeft dit gedaan (zie hoofdstuk 2 Weg).
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
23 juli 1997
Wetten.overheid.nl

Vervoerswetgeving
Naast het bevoegde gezag is de goederenvervoerder ook verbonden aan wet- en
regelgeving aangaande het vervoer van gevaarlijke stoffen. De zojuist genoemde Wvgs
en de onderstaande verdragen zijn hier voorbeelden van.
ADR (Accord Européen relatif au transport international de marchandise Dangereuses par Route)
Het ADR bevat alle voorschriften die nageleefd moeten worden bij het transport van gevaarlijke stoffen
door 39 Europese lidstaten. De gevaarlijke stoffen worden daarbij in een negental gevarenklassen
ingedeeld. Behalve een bundeling van voorschriften voor het internationale (handels)verkeer is het ADR
door de Europese Unie van toepassing verklaard in het binnenlandse verkeer in elk van de lidstaten.
Het ADR wordt in de Nederlandse wetgeving als bijlage (1) bij de VLG (regeling vervoer over land van
gevaarlijke stoffen) geïmplementeerd. Instandhouding en actualisering door de Economische
Commissie Europa (ECE) van de VN.
Sinds 1957 (actualisering om de 2 jaar)
http://www.unece.org

RID (Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses)
Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor wordt internationaal geregeld in het RID. Het RID
schept voor de vervoerder verplichtingen ten aanzien van: documenten (die meegaan met het vervoer
van gevaarlijke stoffen), het classificeren van gevaarlijke stoffen en de voorschriften waaraan het
vervoer moeten voldoen, eisen aan het verpakken van gevaarlijke stoffen, opleidingseisen voor het
personeel etc. Het RID is een bijlage bij het CIM (Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst van
internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen). Deze regelingen vormen bijlage B bij het
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF). De Nederlandse vertaling van dit
reglement is uitgewerkt in de Wet Vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs). De Inspectie Verkeer en Waterstaat
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ziet toe op naleving van deze regels voor vervoerders, het materieel en het personeel.
Instandhouding en actualisering door de Economische Commissie Europa (ECE) van de VN.
9 mei 1980
http://europa.eu.int/

ADNR (Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn) en
ADN (Europese overeenkomst van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren)
Voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren geldt het Reglement voor
het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR) en de Europese overeenkomst van gevaarlijke
stoffen door de binnenwateren (ADN). In beide regelingen staan onder andere bepalingen opgenomen
t.a.v. de vervoerswijze, eisen aan de verpakking en vereiste kwalificaties voor de transporteurs. Er zijn
ook afstanden opgenomen die een schip met gevaarlijke stoffen moet aanhouden (bij aanmeren) ten
opzichte van bebouwing en andere schepen. Er zijn initiatieven om het ADNR en het ADN in één panEuropees verdrag onder te brengen binnen het Inland Transport Committee van de VN.
ADNR: Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), ADN (Inland Committee van de Verenigde Naties)
In werking 1 januari 1995. Laatst gewijzigd: 1 januari 2003
www.ccr-zkr.org en www.eerstekamer.nl

Nota’s en circulaires
Nota’s en circulaires zijn beleidsteksten en zijn in tegenstelling tot genoemde wetten,
regelingen en besluiten niet wettelijk verankerd. Er kan dus gemotiveerd van wat in
nota’s en circulaires staat worden afgeweken. Over het algemeen staat in de betreffende
nota of circulaire meer over de voorwaarden waaraan een dergelijke motivering dient te
voldoen. De Raad van State houdt echter wel rekening met wat in beleidsteksten staat
opgenomen. Alleen zwaarwegende maatschappelijke, economische of planologische
redenen kunnen ervoor zorgen dat mag worden afgeweken van risiconormen voor het
transport van gevaarlijke stoffen. Een goede motivatie is daarom van belang.
Nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS)
In de nota is een risiconormering vastgesteld voor het transport van gevaarlijke stoffen over weg, spoor,
binnenwater en door buisleidingen. Het plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR) worden
gebruikt om het risico uit te drukken. De grenswaarde voor het PR voor vervoer van gevaarlijke stoffen is
10-6 per jaar voor nieuwe situaties (bijvoorbeeld een nieuwbouwlocatie). Voor bestaande situaties geldt
dat kwetsbare bestemmingen zich niet binnen de PR-contour van 10-5 per jaar voordoen. Voor de
oriënterende waarde voor het GR is per km-route of –tracé bepaald op 10-2/N-2. N is in dit geval het
aantal dodelijke slachtoffers. De oriënterende waarde is geen harde eis in de zin van dat in alle gevallen
aan deze norm moet worden voldaan. Het bevoegde gezag kan gemotiveerd van de oriënterende waarde
afwijken.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
15 februari 1996
www.tweedekamer.nl

Nota mobiliteit
Maatregelen voor het transport van gevaarlijke (routeplichtige) stoffen maken onderdeel uit van de
nieuwe Nota mobiliteit. De Nota mobiliteit heeft de status van een Planologische Kern Beslissing (PKB).
Hoofdstuk 6 van deze PKB gaat expliciet over het thema veiligheid, met ruime aandacht voor transport
van gevaarlijke stoffen. Om de spanning in belangen tussen ruimte, economie en veiligheid bij het
transport van gevaarlijke stoffen in goede banen te leiden is nieuw beleid geformuleerd. Het beleid
berust deels wel op bestaande wet- en regelgeving, en kent de volgende kernpunten:
•

Het gebruik van risiconormen (PR en GR) als instrument bij belangenafweging;

•

Het vastleggen van de noodzakelijke ruimte voor het vervoer van gevaarlijke stoffen;

•

Toetsing van het “basisnet” (zie 1.3.3) aan risiconormen en vastlegging in ruimtelijke plannen;

•

Het bedrijfsleven maakt een bewuste keuze voor een zo veilig mogelijk transport, waarbij de
consequenties van een calamiteit zo klein mogelijk zijn;

•

Lokale overheden moeten actief zoeken naar oplossingen die vanuit rampenbestrijding het beste
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zijn (o.a. vluchtroutes en een vlotte verkeersdoorstroming bij een calamiteit).
Ministerie van VROM en V&W
30 september 2004
http://www.vananaarbeter.nl/NotaMobiliteit

Nota vervoer gevaarlijke stoffen
In de Nota vervoer gevaarlijke stoffen worden de hoofdlijnen van de beleidsvernieuwing, zoals deze zijn
vastgelegd in de Nota mobiliteit in een integraal beleidskader uitgewerkt. Het interne- en externe
veiligheidsbeleid wordt daarbij in onderlinge samenhang beschouwd. Het doel van de nota zal in grote
lijnen zijn om d.m.v. een tweesporige aanpak (het managen van de spanning tussen vervoersbelangen en
ruimtelijke ordening enerzijds en permanente verbetering anderzijds) het vervoer van gevaarlijke
stoffen binnen de wettelijke en beleidsmatige kaders van veiligheid, milieu en leefomgeving te laten
blijven. Het basisnet (zie hierna) wordt in deze nota voorgesteld.
Ministerie van VROM en V&W
De ministerraad heeft op voorstel van Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat op 11 november 2005
ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de nota vervoer gevaarlijke stoffen.
Zie www.vrom.nl voor het persbericht.

Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
In deze circulaire, dat een operationeel vervolg is op de nota RNVGS, worden veiligheidsaspecten
besproken die onderdeel uitmaken van het vervoer van gevaarlijke stoffen. De aspecten waar het in deze
circulaire om gaat zijn: de uitwerking van de normen voor het PR en de toepassing daarvan, de wijze
waarop met een overschrijding van de oriënterende waarde van het groepsrisico of toename van het
groepsrisico moet worden omgegaan, het betrekken van de zelfredzaamheid en hulpverlening bij de
afweging van het groepsrisico en de vaststelling van een lijst van kwetsbare en beperkt kwetsbare
objecten. In de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is zoveel mogelijk aangesloten bij
de risiconormering die bij inrichtingen wordt gebruikt, zoals verwoord in het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi)
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
26 juli 2004
www.minvenw.nl

Circulaire inzake zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen
Genoemde circulaire geeft aan op welke wijze een verantwoorde zonering toegepast kan worden langs
nieuwe tracés van aardgastransportleidingen en bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving
van bestaande aardgastransportleidingen.
Ministerie van VROM
26 november 1984
www.vrom.nl

Circulaire houdende bekendmaking van beleid ten behoeve van zonering langs transportleidingen van
de K1-, K2- en K3-categorie
De circulaire biedt een handreiking waarop vanuit oogpunt van externe veiligheid verantwoorde
zonering toegepast kan worden langs nieuwe tracés van dergelijke leidingen en bij nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen in de omgeving van bestaande leidingen.
Ministerie van VROM
24 april 1991
www.vrom.nl

1.3.3 Te verwachten wet- en regelgeving en beleid
Het externe veiligheidsbeleid is permanent in beweging. Om deze handleiding zo actueel
mogelijk te houden is deze paragraaf gewijd aan te verwachten wet- en regelgeving en
beleid.
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(Ontwerp)Registratiebesluit risicosituaties gevaarlijke stoffen
Met het Registratiebesluit risicosituaties gevaarlijke stoffen (Rrgs) wordt het verplicht voor het
bevoegde gezag risicosituaties te registreren. Het gaat bij de registratieverplichting om situaties
waarbij gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, opgeslagen of getransporteerd, waardoor
een mogelijk risico voor de omgeving kan ontstaan. De gegevens worden opgeslagen in het
Risicoregister van het Ministerie van VROM, dat door het RIVM wordt beheerd. De gegevens moeten
worden aangeleverd door gemeenten, provincies, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het
Ministerie van VROM.
Ministerie van VROM
Het Registratiebesluit is in concept gereed, maar nog niet inwerking getreden. De conceptversie is op 14
december 2004 door de Tweede Kamer goedgekeurd. Verwachting: begin 2006.
www.vrom.nl

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen
Het Rijk stelt ten behoeve van het vervoer van gevaarlijke stoffen een nationaal basisnet vast. Bij deze
vaststelling maakt het Rijk de afweging tussen vervoersbelangen, ruimtelijke belangen en de
veiligheidsambities, passend binnen de kaders van internationale verdragsverplichtingen. Daarnaast
wordt getracht duidelijkheid richting burgers, bedrijfsleven, bestuurders en hulpverlenings- en
rampenbestrijdingsinstanties te creëren over de consequenties van het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Door middel van gebruiksruimten en veiligheidszones wordt de mogelijkheid geschapen om aan te
geven hoeveel gevaarlijke stoffen over een bepaalde route vervoerd kunnen worden. De gebruiksruimte
op het basisnet wordt gewaarborgd via een basisnettoets, die onderdeel gaat uitmaken van de
vergunning Wet milieubeheer en betrekking heeft op nieuwe bedrijfsmatige activiteiten die
substantiële vervoersstromen van gevaarlijke stoffen genereren. Met de basisnettoets wordt getoetst of
die stromen afgewikkeld kunnen worden via het basisnet. Zo niet, dan volgt er een weigering van de
milieuvergunning, waarna het bedrijf kan uitwijken naar het gebruik van een andere modaliteit of
locatie. Bij de veiligheidszones worden vaste afstanden gehanteerd, met uitzondering van die situaties
waarvoor locatiespecifiek gerekend moet worden. De veiligheidszone geldt daarbij als richtwaarde voor
beperkt kwetsbare objecten. De ruimtelijke doorwerking van deze zones zal worden uitgewerkt in een
algemene maatregel van bestuur, op basis van hoofdstuk vijf van de Wet milieubeheer i.c.m. de huidige
Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het basisnet is nog niet operationeel.
Het basisnet treedt naar verwachting in 2007 in werking.
www.vrom.nl

Basisnettoets (Verruimde reikwijdte Wet milieubeheer)
De verruimde reikwijdte biedt vergunningverleners de mogelijkheid voorschriften op te nemen over
afvalpreventie, energie-, water-, grondstoffenbesparing en vervoermanagement. In de toekomst wordt
het ook mogelijk om het transport van gevaarlijke stoffen in een beperkt gebied in de milieuvergunning
te regelen. Naar verwachting zullen alleen de bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen
aantrekken of verspreiden te maken krijgen met aanvullende voorschriften. Dit zijn er enkele tientallen
in Nederland.
De principes van het basisnet zullen worden uitgewerkt in een Nota vervoer gevaarlijke stoffen.
www.vrom.nl

Nieuwe circulaire buisleidingen
De circulaires uit 1984 en 1991 zijn verouderd en uit vernieuwd onderzoek is gebleken dat de oude
afstandeisen niet geheel meer voldoen. De nieuwe contouren en de afspraken over de aanpak van
knelpunten zullen worden opgenomen in een wettelijke regeling en vooruitlopend daarop in deze
nieuwe circulaire. Vooralsnog zijn de oude circulaires van kracht. Er zal worden aangesloten bij de
risicobenadering.
Onduidelijk is wanneer deze zal verschijnen.
www.vrom.nl
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1.3.4 Ondersteunende documenten
Naast bovenstaande wetteksten, regelingen en beleidsstukken zijn er ook een aantal
ondersteunende documenten uitgebracht die zinvolle informatie verschaffen over
externe veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen. Deze worden in deze
paragraaf besproken.
Handreiking externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen
In genoemde handreiking van de VNG wordt het veiligheidsbeleid betreffende de risiconormering voor
het vervoer van gevaarlijke stoffen uiteengezet en vormt daarmee dus een praktisch vervolg op de Nota
RNVGS (1996). De handreiking geeft antwoord op de vragen hoe om te gaan om met ruimtelijke
ontwikkelingen in de omgeving van transportroutes en buisleidingen en hoe ingespeeld moet worden op
bestaande en nieuwe vervoersstromen.
Ministerie van VROM en V&W
Maart 1998
www.externe-veiligheid.nl

Kabinetsstandpunt ketenstudies
Eind 2004 heeft het kabinet duidelijk gemaakt dat zij de Betuweroute wil gebruiken voor het
transporteren van gevaarlijke stoffen om daarmee stedelijke gebieden in de Brabantroute te ontzien.
Een ander punt dat in het kabinetsstandpunt naar voren komt is dat getracht wordt om een groot deel
van het spoorvervoer over het water te laten plaatsvinden, een zogenaamde modal shift. Dit vanwege
vooral de lagere risico’s die het vervoer via binnenwater in het algemeen met zich meebrengt.
Ministerie van VROM
Op 22 december 2004 is door de ministerraad ingestemd met de maatregelen die het transport van LPG
en ammoniak beperken en veiliger maken.
www.vrom.nl

Kiezen voor de veiligste weg
De handreiking van Verkeer en Waterstaat Kiezen voor de veiligste weg biedt gemeenten een handreiking
om op een praktische manier invulling te geven aan de wettelijke bevoegdheid om een route aan te
wijzen voor het vervoer van routeplichtige stoffen.
Ministerie van V&W
Uitgave december 1998
www.slagenvoorveiligheid.nl

1.3.5 Onderzoeken
Ketenstudies ammoniak, chloor en LPG
Het rapport geeft de hoofdlijnen weer van de resultaten van het project “Integrale ketenstudie
ammoniak, chloor en LPG” dat onder auspiciën van vijf ministeries is uitgevoerd. De externe
veiligheidsproblematiek rondom de gehele productieketen van de drie stoffen komen aan bod, evenals
mogelijke oplossingsrichtingen. De resultaten van het onderzoek hebben als basis gediend voor het
huidige kabinetsstandpunt aangaande dit onderwerp.
Ministerie van VROM, BZK, SZW, V&W en EZ.
November 2004
www.vrom.nl

COEV (Consequentie onderzoek externe veiligheid)
Het Consequentie Onderzoek Wettelijke Regeling Externe Veiligheid Vervoer, zoals de titel van het
onderzoek volledig luidt, bestaat uit een aantal deelrapporten. Eén van deze rapporten is de
knelpunteninventarisatie en geeft een overzicht van de huidige en toekomstige knelpuntsituaties bij het
vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor en over de binnenwateren in Nederland. Het COEV
maakt weer onderdeel uit van ANKER, het project dat tot doel heeft het externe veiligheidsbeleid
wettelijk te verankeren.
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Rijkswaterstaat (Adviesdienst Verkeer en Vervoer)
Eind 2005

KIEV (Knelpunten infragerelateerde investeringsprojecten en externe veiligheid)
Het project KIEV is opgezet om provincies en gemeenten te helpen om oplossingen te vinden voor een
aantal veiligheidsproblemen waarbij grote aantallen slachtoffers kunnen vallen. Het project richt zich
op de Nieuwe Sleutelprojecten langs de nieuwe HSL (zie hierna) en op andere projecten langs wegen en
sporen in Amsterdam, Rotterdam en de Drechtsteden.
Ministerie van VROM, V&W, BZK, EZ, Fin en SZW.
Projectstart: februari 2002; najaar 2004 afsluiting uitvoeringscontracten Arnhem en Utrecht;
bestuurlijke afspraak sleutelproject Amsterdam-Zuidas en vaststelling toetsingskader Drechtsteden.
www.vrom.nl

NSP (Nieuwe Sleutelprojecten)
De komst van de Hogesnelheidslijn (HSL) biedt veel kansen voor de daaraan liggende stations en hun
omgeving. Het Rijk ondersteunt projecten rond de HSL-locaties: Fout! De hyperlinkverwijzing is
ongeldig., Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig., Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig.,
Stationsgebied Utrecht, Arnhem Centraal/Coehoorn-Noord en Fout! De hyperlinkverwijzing is
ongeldig.. Deze zes projecten worden de Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) genoemd. Voor al deze locaties
zijn risicoberekeningen uitgevoerd.
Ministerie van VROM, V&W, Fin, BZK, EZ en AZ.
Algehele looptijd 2005-2030
www.vrom.nl

Risico-evaluatie vervoer gevaarlijke stoffen per buisleiding
De provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Utrecht en Noord-Holland hebben in 2003
opdracht gegeven om een risico-evaluatie uit te laten voeren naar het vervoer van gevaarlijke stoffen
door buisleidingen. Genoemd onderzoeksrapport geeft duidelijkheid over de externe veiligheidsrisico’s
veroorzaakt door aardgasleidingen en brandbare vloeistoffen. Een aantal van de onderzoeksresultaten
laat zien dat er binnen de onderzochte provincies veel objecten binnen de bebouwingsafstand liggen.
Provincie Noord-Holland
2003

Handleiding transport gevaarlijke stoffen incl. Bevi
In de handleiding transport gevaarlijke stoffen, die nog moet uitkomen, wordt het externe
veiligheidsbeleid voor zowel inrichtingen als het vervoer van gevaarlijke stoffen uiteengezet. Ten
aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt de reikwijdte van de circulaire vervoer van
gevaarlijke stoffen toegelicht. Daarin worden de verantwoordelijkheid, projecteerbaarheid en mate van
eisen duidelijk gemaakt. Aan het eind van het rapport wordt in het kort een stappenplan weergegeven
waardoor men (bij het volgen van de stappen) een inzicht krijgt in: relevante transportroutes (van
gevaarlijke stoffen), bekendheid van de risico’s in de directe omgeving en toekomstige risicoknelpunten
van het vervoer van gevaarlijke stoffen.
VROM, V&W, IPO en VNG
Verwacht wordt dat deze handleiding in 2006 verschijnt.
www.infomil.nl

Risicoatlassen spoor, weg en water
Er zijn drie risicoatlassen gepubliceerd door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat,
waarin voor geheel Nederland externe veiligheidsrisico’s zijn berekend die samenhangen met het
transport van gevaarlijke stoffen. De atlassen geven respectievelijk voor spoor, weg en binnenwater en
voor de belangrijke vervoersassen het PR en GR van een bepaald peiljaar weer. De risicoatlassen worden
in principe iedere 5 jaar geactualiseerd. Het COEV vormt in feite de actualisatie van de laatste
risicoatlassen. Zie tabel 1.3.5 voor meer informatie.
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Tabel 1.3.5

Atlas

Jaar van

Peiljaar

Uitkomst

uitgave

Risicoatlassen weg, spoor en
Hoofdvaarwegen Nederland
Risicoatlas weg (RAW)

2003

2001 en 2002 (2001

Op diverse plaatsen naast wegen in

voor Gelderland

Nederland bestaan relatief hoge
PR’s en GR’s

Risicoatlas spoor (RAS) 2001

1998

Op diverse plaatsen naast het spoor in
Nederland bestaan relatief hoge PR’s
en GR’s.

Risicoatlas

2003

2001

Het PR is beperkt en overschrijdt op een

Hoofdvaarwegen

enkele plaats de waarde van 10-6 per jaar.

Nederland (RHN)

Het GR is eveneens beperkt.

1.4 Bepaling risico’s van transport gevaarlijke stoffen
1.4.1 Inleiding
Om uiteenlopende redenen zal het risico bepaald moeten worden van het transport van
gevaarlijke stoffen. De risico’s van transportroutes worden bepaald door de aard en de
omvang van de vervoerde stoffen, de verkeersveiligheid van de route en de
omgevingsfactoren als inwonersaantallen en de afstand van bebouwing ten opzichte van
de route. Indien één of meerdere variabelen veranderen, dan is het mogelijk dat het risico
ook verandert. Om de verandering in de risico’s te beoordelen, kan op verschillende wijze
het risico worden beoordeeld, naar gelang de gewenste detaillering in de
informatiebehoefte. Het kan op basis van:
1.

vuistregels;

2.

een algemeen rekenmodel (RBMII);

3.

een specifieke risicoanalyse (QRA).

Om risico’s snel inzichtelijk te krijgen wordt gewerkt met een systematiek van ‘grof naar
fijn’. Dit slaat op de gewenste detaillering in de informatiebehoefte en de gerelateerde
inspanning. Vuistregels geven snel een globaal inzicht, een algemeen rekenmodel kan
tegen een kleine inspanning meer in detail berekenen wat de risico’s zijn en met een QRA
kunnen risico’s gedetailleerd in kaart worden gebracht, maar is de zwaarte van de
inspanning wel hoog. Het is daarom goed om steeds af te vragen waarvoor het risico
wordt bepaald. Is deze vraag beantwoord, dan kan een specifieke manier om het risico te
bepalen worden voorgeschreven.
Voor alle verschillende manieren om transportrisico’s te bepalen, is inzicht in
transportaantallen vereist. Daarom is het achterhalen van deze aantallen de allereerste
stap en zal hieronder aan de orde komen.
Bij de risicobepaling is het goed om te weten dat er geen rekening wordt gehouden met
mensen die zich op de weg, op het binnenwater of op het spoor bevinden. Mensen die
zich ophouden in een file of op stations worden niet meegenomen in de
risicoberekeningen, terwijl zij echter wel slachtoffer kunnen worden van een ongeluk
met het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Voor een eerste indruk van de risico’s die zich voordoen in Gelderland wordt verwezen
naar figuur 1.4.1. De gepresenteerde risico’s van transport van gevaarlijke stoffen over de
weg, spoor en water in figuur 1.4.1 zijn momenteel lager dan gepresenteerd in de figuur
van vier jaar geleden. Opvallend is echter dat de risico’s voor transport door buisleidingen
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aanmerkelijk hoger zijn dan die voor het vervoer over weg, spoor en water (ruim 6000
personen bevinden zich binnen de 10-6 contour). Voor gedetailleerde cijfers moet
verwezen worden naar het rapport Risico-evaluatie vervoer gevaarlijke stoffen per
buisleiding (AVIV, 2003).
Figuur 1.4.1
Transportrisico’s langs wegen,
spoor, binnenwater en
buisleidingen (kaart uit
omgevingsrapportage uit 2001,
provincie Gelderland)

1.4.2 Transportgegevens
Om vuistregels te kunnen hanteren, om RBMII te gebruiken of om een QRA te maken,
zullen transportgegevens voorhanden moeten zijn. Is bekend hoeveel transporten van
gevaarlijke stoffen er zijn en deze hoeveelheden ook voldoende recent zijn, dan kan met
één van deze methodieken aan de slag worden gegaan. Indien transportgegevens echter
niet voorhanden of gedateerd zijn, dan zullen deze gegevens eerst gegenereerd dienen te
worden. Aangenomen wordt dat gegevens over vervoersstromen die ouder zijn dan vijf
jaar, niet meer actueel zijn (Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen). Om
ook een goed beeld te krijgen van ruimtelijke ontwikkelingen is het belangrijk dat
bestemmingsplannen niet ouder zijn dan 10 jaar.
In de hoofdstukken betreffende de specifieke modaliteiten hierna wordt ingegaan op
mogelijke methoden om vervoersstromen in kaart te brengen. Kortheidshalve wordt
hier nog verwezen naar het project ‘Inventarisatie wegvervoer gevaarlijke stoffen
Provincie Gelderland’, waarin op basis van informatie uit Wm-vergunningen van
Gelderse bedrijven transporten in beeld zijn gebracht. In bijlage 1 behorende bij de
modaliteit weg is een samenvatting te vinden van dit project.
1.4.3 Vuistregels
In lang niet alle gevallen is het noodzakelijk om risico’s van het transport van gevaarlijke
stoffen te berekenen. Er zijn ondergrenzen waarbij er per definitie geen risiconormen
kunnen worden overschreden en vuistregels geven deze ondergrenzen aan. Verdere
rekenexercities zijn dan overbodig. Voor zowel weg, spoor, water en buisleidingen
gelden vuistregels. In de Handreiking externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen
(VNG, 1998) worden de vuistregels weergegeven. In de bijlagen van de specifieke
modaliteit zijn de vuistregels van die betreffende modaliteit opgenomen. De vuistregels
zijn nog steeds geldig, ondanks gewijzigde inzichten. Dit houdt verband met de
ondergrenzen die de vuistregels aangeven.
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1.4.4 Rekenmethodiek RBMII
Als uit de zojuist genoemde vuistregels blijkt dat een rekenexercitie nodig is, dan kunnen
met behulp van RBMII risico’s worden berekend. Het rekenprogramma RBMII, de
opvolger van IPO-RBM, voorziet in de behoefte aan een gestandaardiseerde
rekenmethodiek. Relatief snel en met een beperkt aantal invoergegevens kan het
risiconiveau langs een route worden berekend voor standaardsituaties. Met behulp van
invoergegevens als bevolkingsaantallen, ongevalsfrequenties en aantallen transporten
van gevaarlijke stoffen kunnen de risico’s in kaart worden gebracht in termen van
plaatsgebonden risico (PR), groepsrisico (GR) en effectafstanden (zie verder tabel 1.4.4a
en tabel 1.4.4b). De transportrisicoberekeningen worden conform CPR 14 (het ‘gele boek’)
en CPR 18 (het ‘paarse boek’) uitgevoerd en geven aan in hoeverre het transport van
gevaarlijke stoffen voldoet aan de in het externe veiligheidsbeleid vastgestelde
normering. RBMII is te gebruiken voor de modaliteiten weg, spoor en binnenwater.
Vooralsnog is het niet mogelijk om risicoberekeningen uit te voeren voor buisleidingen.

Tabel 1.4.4a

Invoervelden RBMII

Invoervelden RBMII
Projectgegevens

Opdrachtgever en –nemer.

Werkgebied

Coördinaten en omvang werkgebied.

Weerstation

Selectie van een weerstation met kenmerkende

Trajecten

weergegevens (windrichting etc.).

Bebouwing

Definitie van transportroute met eigenschappen als
ongevalsfrequenties, begin- en eindcoördinaten en
transportaantallen.
Coördinaten, soort bebouwing, bevolkingsdichtheid
en percentage binnenshuis.
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Bewerkingen RBMII

Analyse

Plaatsgebonden risico en groepsrisico, eventueel per

Rapport

kilometer en in grafiek.

Bestanden

Rapportage over project met resultaat
risicoberekening, projectgegevens, traject-,
transport- en/of bebouwingsgegevens en rapportage
over de letale effecten per gevaarlijke stof.
Alle projectgegevens kunnen in een bestand worden
opgeslagen en de bevolkingsgegevens kunnen in een
apart bestand worden weggeschreven, zodat deze
gegevens ook voor andere projecten is te gebruiken.

Wie RBMII wil gaan gebruiken kan naar de internetsite www.RBMII.nl gaan en kan daar
het programma downloaden of bestellen. In bijlage 3 is meer informatie te vinden, zoals
een voorbeeldberekening voor een wegtransport. Tevens is er een handleiding
beschikbaar die bij het programma RBMII wordt geleverd.
1.4.5 Specifieke risicoanalyse (QRA)
Een QRA (Quantitative Risk Assessment of een kwantitatieve risicoanalyse) is een
hulpmiddel om de kans op en de effecten van incidenten te bepalen bij het gebruiken,
bewerken, opslaan en ook vervoeren van gevaarlijke stoffen. Op basis van o.a. de
resultaten van een QRA betreffende transportrisico kan de gemeente beslissingen
nemen over de aanvaardbaarheid van het risico in relatie tot ontwikkelingen in de
omgeving van de transportroute, zoals nieuwe bebouwing.
QRA’s worden uitgevoerd wanneer het risico aanwezig is dat gevaarlijke stoffen kunnen
vrijkomen op grond waarvan dodelijke slachtoffers kunnen ontstaan.
Een QRA kent globaal de volgende stappen (volgens CPR18, paarse boek).
1.

Bepalen aard van stof

Worden stoffen getransporteerd die toxisch, brandbaar of explosief zijn, dan is een QRA
zinvol. Worden deze stoffen niet vervoerd, dan is er geen extern veiligheidsprobleem te
verwachten.
2.

Selectie van relevante installaties

Niet alle installaties zijn van belang voor het risico. Een selectie maken is dan
noodzakelijk. Tankauto´s, spoorketelwagens en schepen worden ook als installaties
beschouwd in een QRA!
3.

Ongevalscenario’s

In het paarse boek (CPR 18) zijn voor verschillende systemen als pijpleidingen, pompen
en ook tankauto’s, spoorketelwagens en schepen generieke scenario´s beschreven die
leiden tot het vrijkomen van stoffen uit de omhulling en die moeten worden opgenomen
in de QRA.
Alleen LOC’s, of Loss of Containment of uitstroming van stoffen, die bijdragen aan het
PR of GR worden opgenomen in een QRA. Dat betekent dat:
•

de frequentie van de LOC ≥ 10-8 per jaar moet zijn èn

•

dat er letaal letsel (1% waarschijnlijkheid) buiten de transportroute kan optreden.
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4.

Uitstroming en verspreiding

Na het definiëren van de LOC voor een bepaalde situatie worden de emissie en de
verspreiding in de omgeving berekend. Modellen om de emissie en verspreiding te
berekenen worden uitvoerig beschreven in het gele boek (CPR 14) en in de
risicoanalysemethode voor opslagplaatsen (CPR 15). Modellen zoals uitstroming,
plasverdamping, gaswolkdispersie, -explosie en warmtestraling bij brand passeren
daarbij de revue.
5. Blootstelling en schade
Vervolgens wordt de mogelijke schade door middel van een ´dosiseffect´ relatie
berekend. Alleen letale effecten zijn van belang, aangezien de regelgeving zich baseert
op overlijdenskansen. Voor veel toxische stoffen zijn ´dosiseffect´ relaties vastgesteld.
Ook voor warmtestraling bestaat een ´dosiseffect´ relatie. De overlijdenskans bij
explosies is afhankelijk van de piek in de overdruk die ontstaat.
Ten slotte is het van belang om de omgeving van de transportroute in kaart te brengen.
De gevolgen van een explosie met bijvoorbeeld een LPG-tankauto is groter als er naast de
weg een bejaardenhuis staat met veel potentiële slachtoffers die niet zelfredzaam zijn,
dan dat er een lege akker naast is gelegen waar geen/weinig dodelijke slachtoffers
kunnen vallen.
6.

Resultaten

Een QRA leidt tot een aantal resultaten dat wordt weergegeven in tabel 1.4.5.

Tabel 1.4.5

Uitkomst

Uitgedrukt in …

Resultaten QRA
Plaatsgebonden risico

risicocontouren waarbinnen de overlijdenskans ten gevolge van een ongeval
groter is dan eens per 10.000 jaar (10-4), eens per 100.000 jaar (10-5), eens per
1.000.000 jaar (10-6) etc. Het is voornamelijk van belang voor de ruimtelijke
ordening te bezien waar de 10-5 en 10-6-contouren zich bevinden en of er
(beperkt) kwetsbare objecten binnen deze contouren liggen of komen te liggen.

Groepsrisico

een grafiek die aangeeft hoe groot de kans is op een incident waarbij het aantal
dodelijke slachtoffers groter is dan bijvoorbeeld 10 of 100 personen. Hierbij is het
van belang hoeveel mensen zich in de ‘gevarenzone’ bevinden. Dit zogenaamde
groepsrisico wordt getoetst aan een oriënterende waarde in plaats van een
wettelijke norm zoals het plaatsgebonden risico. Voor transportroutes wordt
overigens een minder strenge oriënterende waarde gehanteerd dan voor
inrichtingen. Mensen buiten de zogenaamde 1% letaliteitgrens, het
invloedsgebied, worden niet beschouwd voor het groepsrisico (zie
effectafstanden hierna).
Personen buiten de 10-8 contour kunnen het groepsrisico nog wel beïnvloeden.

Effectafstanden

afstanden vanaf de risicobron, welke inzicht verschaffen in wat de gevolgen
zijn van een ongeval bij een bepaald weertype. Als effectafstand wordt in een
QRA meestal de 1% letaliteitgrens gehanteerd. 1% letaliteit wil zeggen dat 1%
van de blootgestelde personen op een bepaalde plek overlijdt ten gevolge van
een ongeval.

Risicobepalende

een overzicht van installatieonderdelen die het risico grotendeels bepalen en die

installatieonderdelen

praktische informatie geven voor preventie en repressie.
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1.5

Bepaling effecten
Effecten en risico’s
Voor de hulpverleningsdiensten (met name de brandweer, maar ook GHOR, politie en
gemeentelijke ondersteuning en registratie) is het risico op een ramp of incident (vanuit
de risicobenadering uitgedrukt in de kans op dodelijke slachtoffers) van belang, maar
zeker ook de mogelijke effecten die zich bij een incident voor kunnen doen. Hierbij gaat
het niet alleen om het aantal dodelijke slachtoffers, maar ook om het aantal gewonden
en de schaal van de maatschappelijke ontwrichting.
Hoe je risico’s in kaart brengt is in paragraaf 1.5 aan de orde geweest. De manier waarop
effecten kunnen worden bepaald passeert nu de revue.

1.5.1 Standaardsituaties
Het bepalen van effecten kan op verschillende manieren. De eerste en tevens globale stap
is het raadplegen van een tabel met standaardeffecten voor standaardscenario’s.
Onderstaande tabel 1.5.1 geeft een dergelijk overzicht, dat louter als indicatie is bedoeld.
Afhankelijk van de concrete ongevalsituatie (meteoconditie, uitstroomhoeveelheid,
etc.) kunnen deze afstanden groter of kleiner zijn. Effectafstand 1% letaal wil zoveel
zeggen dat tot deze afstand 1% van de aanwezige personen omkomt ten gevolge van een
ongeval met de betreffende gevaarlijke stof. Effectafstand schadelijk is hier gelijk aan de
alarmeringsgrenswaarde, of de concentratie waarboven bij één uur blootstelling zich
irreversibele of ernstige gezondheidseffecten voordoen.
Tabel 1.5.1 Effectafstanden standaardsituaties afgeleid van CPR 18 (uit Save, 2002)

Moda-

Stofnaam

Transport

Hoeveel-

-middel

heid (ton)

Propaan (GF3)

Tankauto

20

Butaan (GF2)

Tankauto

Acrylonitril (LT1)

Tankauto

liteit

Weg

Scenario

Effectafstand

Effectafstand

1 % letaal in m.

schadelijk in m.

BLEVE

230

390

20

BLEVE

230

390

23

Uitstroming

95

400

360

600

1700

> 10.000

410

2700

87

370

van +/- 30
minuten

Spoor

Propaan (A)

Spoorketel-

48

BLEVE

50

Uitstroming

wagen

Chloor (B3)

Spoorketelwagen

van +/- 30
minuten

Ammoniak (B2)

Spoorketel-

50

wagen

Uitstroming
van +/- 30
minuten

Acrylonitril (D3)

Spoorketel-

50

wagen
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Moda-

Stofnaam

liteit

Binnen-

Propaan (GF3)

water

Transport

Hoeveel-

-middel

heid (ton)

Binnen-

80

vaartschip

Scenario

Grote continue

Effectafstand

Effectafstand

1 % letaal in m.

schadelijk in m.

78

78

580

3900

42

66

180

770

uitstroming
met vertraagde
ontsteking
(flash fire)

Ammoniak

Binnen-

90

(GT3)

vaartschip

Grote continue
uitstroming

met vertraagde
ontsteking
(flash fire)
Heptaan

Binnen-

(LF1)

vaartschip

70

Acrylonitril

Binnen-

(LT1)

vaartschip

Plasoppervlak
van 430 m2

70

Uitstroming
van +/- 30

minuten

Buis-

Aardgas

leiding

Buis (48 inch

Grote continue

diameter)

uitstroming

120

200 (1e graads
brandwonden)

met vertraagde
ontsteking
(flash fire)
K1

Buis (alle

Grote continue

diameters)

uitstroming

30

48 (1e graads
brandwonden)

met vertraagde
ontsteking
(flash fire)

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd in de bovenstaande tabel. “De
effectafstanden voor het transport uit bovenstaande tabellen zijn bepaald op basis van de
scenario’s zoals die in CPR 18 en IPO-RBM zijn gedefinieerd voor grote uitstroming (circa
30 minuten). Voor het transport van brandbaar gas over de weg en per spoor is het
scenario BLEVE gehanteerd, zoals dat ook bij inrichtingen is gedaan. Voor het transport
van brandbaar gas per schip en per buisleiding is uitgegaan van het scenario grote
continue uitstroming met vertraagde ontsteking (flash fire). Voor het transport van
vloeistoffen per spoor is uitgegaan van een plasoppervlak van 600 m2. De tabellen zijn
gepresenteerd voor de stoffen/stofcategorieën zoals in CPR 18 en IPO-RBM genoemd”
(SAVE, 2002).
Aangeraden wordt om de regionale brandweer te benaderen voor een inschatting en
beoordeling van de effecten. Voor vragen over effecten en effectafstanden is de regionale
brandweer de eerste instantie die informatie kan geven (voor contactgegevens regionale
brandweer zie bijlage 2).
Wanneer het niet gaat om standaardsituaties of een exactere inschatting gewenst is, is
het raadzaam om daadwerkelijk effectberekeningen uit te voeren. Paragraaf 1.5.2 gaat
hier op in. Ook indien het bijvoorbeeld gaat om het realiseren van projecten (bijvoorbeeld
ruimtelijke ontwikkelingen nabij transportassen met gevaarlijke stoffen) waar mogelijk
effecten kunnen optreden bij een incident met gevaarlijke stoffen is het uitvoeren van
berekeningen gewenst om de (mogelijk) benodigde hulpverleningscapaciteit te bepalen.
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1.5.2 Berekenen van de mogelijke effecten
Mogelijke effecten kunnen berekend worden met behulp van daarvoor ontwikkelde
modellen zoals EFFECTS van TNO-MEP en SAVE II van bureau SAVE. Hieronder worden
kort twee modellen besproken. Ook kan het rapport Effectafstanden Model-Risicokaart
van SAVE worden gebruikt (2002).
EFFECTS
EFFECTS is een programma dat opgebouwd is uit modellen voor het kwantificeren van
fysisch gedrag na het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Risico’s voor de omgeving
kunnen kwantitatief worden gemaakt en er zijn modellen opgenomen voor uitstroming
van vloeistoffen en gassen, verdamping, dispersie en ontstaan van branden. EFFECTS
beschikt over een database met fysische eigenschappen van meer dan 100 gevaarlijke
chemicaliën. Gegevens die kunnen worden ingevoerd zijn o.a. de gevaarlijke stof, de
omgevingstemperatuur, windgegevens en de tijdsduur van blootstelling. De resultaten
zijn o.a. effectafstanden die op kaartmateriaal zijn terug te vinden. Voor meer
informatie over EFFECTS wordt verwezen naar internet:
www.tno.nl/bouw_en_ondergrond/producten_en_diensten/software
SAVE II
Het programma SAVE II is ontwikkeld voor het uitvoeren van effect- en
risicoberekeningen met betrekking tot gevaarlijke stoffen. Enige kennis van de aard en
eigenschappen van de gebruikte modellen en grootheden is hiervoor wel vereist. Input
voor het programma zijn populatiegegevens, ongevalscenario’s, weergegevens en
stoffen. De output bestaat naast de aanduiding van risico’s uit berekeningen van
effecten als uitstroming en verdamping. Meer informatie over SAVE II is op www.save.nl
te vinden.
1.6

Beheersen en verminderen van effecten en risico’s: mogelijkheden voor gemeente
en provincie
Er bestaan mogelijkheden voor provincie en gemeente om effecten en risico’s te
beperken en te beheersen. Deze mogelijkheden zijn veelal onafhankelijk van de wijze
van transport, oftewel van de modaliteit. Dit is de reden dat in dit eerste algemene
hoofdstuk op mogelijkheden wordt ingegaan. De mogelijkheden zijn veelal
onafhankelijk van de wijze van transport, maar dus niet altijd. De mogelijkheden die
een specifieke modaliteit betreffen worden dan ook in de navolgende hoofdstukken bij
de betreffende modaliteit genoemd.
De mogelijkheden worden aan de hand van de veiligheidsketen gepresenteerd. In elk van
de vijf stadia van deze keten zijn namelijk maatregelen te nemen. De veiligheidsketen is
weergegeven in figuur1.6. Een korte definitie van de stadia volgt in tabel 1.6.

Figuur 1.6
Veiligheidsketen
Proactie

Preventie
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Tabel 1.6 Betekenis stadia in

Stadium

veiligheidsketen

veiligheidsketen
Proactie

Betekenis

Het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid en het ontstaan
ervan voorkomen.

Preventie

Het reduceren van de kans op ongevallen en het beperken van de mogelijke
gevolgen daarvan.

Preparatie

Het voorbereiden op de organisatie van de rampenbestrijding.

Repressie

De daadwerkelijke bestrijding van incidenten (zoals blussen van brand) en
de daadwerkelijke hulpverlening.

Nazorg

Het verlenen van nazorg, waarbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan
de opvang van slachtoffers en afwikkeling van schadeclaims.

De stadia kunnen onderling strijdig met elkaar zijn. Zo kunnen preventiemaatregelen,
zoals een dubbele betonnen muur langs infrastructuur een goede repressie, zoals het
bestrijden van brand door de brandweer in de weg staan. De gehele veiligheidsketen
dient dus te worden beschouwd.
De nadruk in deze handleiding ligt op proactie en preventie. Mogelijkheden voor
provincie en gemeente op het gebied van risicocommunicatie volgt na de fases van de
veiligheidsketen, aangezien communicatie zowel voor als na een eventuele ramp
plaatsvindt.
1.6.1 Maatregelen proactie
Scheiden risicobron en risico-ontvanger
Een belangrijke maatregel die gemeente en provincie kunnen nemen in de fase pro-actie
is het scheiden van de risicobron en risico-ontvanger in ruimtelijke ordeningsplannen.
Enerzijds kan dit door nieuwe bestemmingen op voldoende afstand te situeren ten
opzichte van de infrastructuur waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.
Anderzijds kan dit door nieuwe infrastructuur, waarover mogelijk vervoer van
gevaarlijke stoffen plaatsvindt, op voldoende afstand te situeren ten opzichte van
bestemmingen. In de hoofdstukken van de modaliteiten wordt hier nader op ingegaan.
Adviesrol regionale brandweer
Bij het aanhouden van voldoende afstand tussen risicobron en risico-ontvanger dient de
adviesrol van de regionale brandweer onderkend te worden. De proactieve fase is het
moment om advies in te winnen bij de regionale brandweer om structurele oorzaken van
onveiligheid weg te nemen en het ontstaan ervan te voorkomen.
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) verschaft de wettelijke grondslag
hiervoor, echter alleen voor inrichtingen. Ondanks dat het Bevi van toepassing is op
inrichtingen bij de verlening van vergunningen op grond van de Wet milieubeheer en bij
ruimtelijke plannen (uitgezonderd de toelichting over de inrichtingen die in bijlage 1 bij
dit besluit genoemd zijn en inrichtingen waarvoor een effectgerichte benadering geldt,
zoals vuurwerk, munitie en ontplofbare stoffen) is dit niet anders bij het vervoer van
gevaarlijke stoffen.
Het bestuur van de regionale brandweer is, op grond van het Bevi (art. 12 en 13), bij een
milieuvergunning of besluit op een ruimtelijke ontwikkeling, waarin sprake is van een
groepsrisico, wettelijk adviseur in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (zie art. 3:5
Awb). Wettelijke adviseurs hebben de mogelijkheid om in de formele procedures bezwaar
te maken tegen een besluit of beschikking. Binnen 12 weken na het inboeken van de
aanvraag milieuvergunning of ontwerpbeschikking moet het bevoegde gezag dit ter
advisering naar de wettelijk adviseurs sturen. De adviestermijn voor de wettelijke
adviseurs kan daarbij verschillen, zie daarvoor art. 3:6 en 3:23 Awb.
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Formeel adviseert een wettelijke adviseur op een ontwerpbeschikking, in dit geval een
milieuvergunning of een ruimtelijk plan. Feitelijk is dit het moment van openbaarheid.
Veel effectiever zou het zijn als in de ontwerpbeschikking al rekening zou worden
gehouden met de adviezen van de (regionale) brandweer. Het geniet daarom de voorkeur
om de regionale brandweer in het vooroverleg te betrekken. Niet alleen kan dan in een
vroegtijdig stadium de visie van de brandweer worden meegenomen, ook worden de
raakvlakken tussen het domein van de regionale brandweer en de lokale brandweer
duidelijk en aanvullend.
Een andere proactieve maatregel is risico-inventarisatie. Deze ‘maatregel’ is in paragraaf
1.4 al aan de orde gekomen. De maatregel geeft inzicht in welke risico’s spelen en vanuit
hier kunnen desgewenst aanvullende maatregelen geformuleerd worden.
1.6.2 Maatregelen preventie
Preventieve maatregelen bestaan uit maatregelen die de kans reduceren dat er
ongelukken gebeuren en dat mogelijke gevolgen worden beperkt. Gevolgen kunnen
veelal met behulp van bouwkundige maatregelen worden beperkt. Deze maatregelen
kunnen globaal worden verdeeld in drie categorieën en worden in tabel 1.6.2a
opgenomen.

Tabel 1.6.2a Mogelijke

Maatregel

bouwkundige maatregelen ter
beperking van effecten/risico’s

Maatregel nabij bron
•

Plasbeperkende maatregelen

•

Hittewerende constructie langs infrastructuur

•

Druk- en hittebestendige constructie langs infrastructuur

•

Dubbele betonnen muur langs infrastructuur

•

Aarden wal langs infrastructuur

•

Verdiept aanleggen van infrastructuur

Maatregelen in het tussengebied
•

Bouwverbod binnen bepaalde afstand van infrastructuur (proactie)

•

Functies met een lage bezettingsgraad in de nabijheid van infrastructuur (proactie)

•

Vluchtwegen buiten gebouwen

•

Rekening houden met drukeffecten bij vorm van gebouw

Maatregelen aan en in gebouw
•

Hittewerende maatregelen aan gebouw

•

Glas van het gebouw meer brandwerend

•

Toepassen van blinde muur

•

Watergordijn voor of langs gevel

•

Brandcompartimentering

•

Beheersing luchtcirculatie

•

Geen beweegbare (raam)opening

•

Automatische afsluiting van (raam)opening

•

Incasseringsvermogen van gebouw verhogen

•

Rekening houden met drukeffecten bij materiaalkeuze

•

Indeling van het gebouw

•

Sprinkler systeem

•

Ontruimingsinstallatie in gebouw + plan

De mogelijkheden voor juridische borging van de genoemde maatregelen is beperkt.
Maatregelen die betrekking hebben op de constructie van gebouwen zijn zeer kostbaar en
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juridisch moeilijk afdwingbaar. De bouwregelgeving beperkt zich wat betreft de
constructie tot het veilige gebruik van het gebouw en geeft geen mogelijkheid eisen te
stellen aan gebouwen die in de omgeving van een risicobron zijn gesitueerd (NIBRA,
2005). In tabel 1.6.2b zijn bouwkundige maatregelen afkomstig uit een rapport van
NIBRA (2005) opgenomen die als effectief worden beoordeeld.
Tabel 1.6.2b Effectieve

Effectieve bouwkundige maatregelen

bouwkundige maatregelen
(NIBRA, 2005)

•

Brandwerende gevels en ramen

•

Bescherming van dragende delen

•

Minder glasoppervlak aan zijde van risicobron

•

Geen kwetsbare groepen in gebouw aan zijde risicobron

•

Vlakke gevels

•

Maatregelen om glasscherven te voorkomen

•

Centrale afsluitbaarheid woningventilatie

•

Preventief lekwerende middelen in gebouw

•

Nooduitgang van risicobron af gericht

•

Minimaliseren gevelornamenten

Over de juridische borging van maatregelen volgt meer, wanneer wordt ingegaan op
maatregelen die de zelfredzaamheid vergroten.
Naast de bouwkundige maatregelen zijn ook maatregelen te nemen aan de risicobron,
zoals het aanbrengen van een hittewerende coating op LPG-tankauto’s. Deze zou ervoor
kunnen zorgen dat de brandweer meer tijd heeft om mogelijke effecten te voorkomen.
Zelfredzaamheid
Zelfredzaamheid is het vermogen van mensen om te beslissen tot evacuatie of
zelfbescherming en om vervolgens zelfstandig een veilige ruimte of veilig gebied te
bereiken (NIBRA, 2005). Het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding
(NIBRA) heeft in 2005 een onderzoek (NIBRA, 2005) gedaan naar de bevordering van de
zelfredzaamheid bij ongevallen van gevaarlijke stoffen. Er worden vier scenario’s met
betrekking tot gevaarlijke stoffen onderscheiden: hittebelasting brand, drukbelasting
explosie, hitte- en drukbelasting BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) en
toxische belasting. Voor ieder scenario is een lijst van maatregelen samengesteld die de
zelfredzaamheid zou kunnen vergroten. Voorbeelden van maatregelen zijn
brandwerende gevels en ramen, vermijden van gebouwfuncties met minder mobiele
mensen en het oefenen van ontruiming op scholen. De resultaten komen in het kort op
het volgende neer:
•

Maatregelen met betrekking op de constructie van gebouwen, zoals het
verminderen van het glasoppervlak, zijn relatief duur en juridisch moeilijk
afdwingbaar. Gemeenten kunnen handhaven op de van toepassing zijnde
voorschriften uit het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de
Brandbeveiligingsverordening.

•

Maatregelen met betrekking op het gebruik van het gebouw zijn relatief goedkoop
en makkelijker juridisch te borgen. Gemeenten kunnen regels stellen middels de
gebruiksvergunning bij gebruiksvergunningplichtige bedrijven.

•

Maatregelen met betrekking tot de infrastructuur, zoals vluchtroutes, zijn relatief
goedkoop, maar moeilijk juridisch afdwingbaar. De Wet op de Ruimtelijke
Ordening biedt hiervoor aanknopingspunten, zoals het toestaan van een vluchtweg
bij een gebouw.

•

Technische maatregelen die betrekking hebben op persoonlijke bescherming, zoals

•

Organisatorische maatregelen die betrekking hebben op persoonlijke bescherming,

gasmaskers, zijn relatief kostbaar en voor burgers weinig effectief.
zoals het sluiten van ramen en deuren, zijn eenvoudig te realiseren en relatief
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goedkoper dan de technische maatregelen. Bij bedrijven kan dit via de
arbowetgeving worden geborgd. In woningen is dit echter niet mogelijk.
•

Maatregelen die betrekking hebben op het verkorten van de waarschuwings- of
reactietijd zijn relatief duur, maar kunnen op grond van de Wet rampen en zware
ongevallen door de overheid zelf doorgevoerd worden. In theorie kunnen ook
middels de Wet milieubeheer en het Besluit risico zware ongevallen ’99
maatregelen worden geëist, zoals alarmering van omwonenden.

1.6.3 Maatregelen preparatie
Bij preparatie gaat het om de voorbereiding van de rampenbestrijding. Dit houdt onder
meer in dat rampenplannen en rampbestrijdingsplannen worden opgesteld. Ook van
belang hierbij is het bepalen van de benodigde hulpverleningscapaciteit.
Rampenplannen en rampbestrijdingsplannen
Voor gemeenten wordt een rampenplan vastgesteld door het college van B&W. Een
dergelijk plan geeft een overzicht van de inrichting van de rampenbestrijding binnen de
gemeente. Het rampenplan moet worden afgestemd met o.a. waterstaatkundige
calamiteitenplannen. Per risico, dat benoemd wordt in het rampenplan, wordt de
bestrijding van de gevolgen beschreven in een rampenbestrijdingsplan. De
burgemeester stelt het rampenbestrijdingsplan vast. Voor dit bestrijdingsplan is een
actueel inzicht in risico’s noodzakelijk en gemeenten worden geacht over dit inzicht te
beschikken. Iedere 4 jaar, of vaker indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven,
zullen het rampenplan en rampenbestrijdingsplan geactualiseerd dienen te worden
Bepalen van de benodigde hulpverleningscapaciteit
De Leidraad Maatramp (Ministerie van BZK, 2000) biedt een systematiek voor het in
kaart brengen van de omvang en de effecten van rampen die in een regio plaats kunnen
vinden. De Leidraad Maatramp biedt tevens een systematiek voor het in kaart brengen
van de hulpbehoefte waartoe dergelijke calamiteiten kunnen leiden.
De Leidraad Maatramp beschrijft achttien typen rampen. In alle gevallen gaat het om
grootschalige calamiteiten variërend van een luchtvaartongeval en een explosie met
gevaarlijke stoffen tot een ziektegolf en de uitval van nutsvoorzieningen. Voor elk van de
18 ramptypen kan de gebruiker, aan de hand van bepaalde indicatoren, vaststellen met
welke rampomvang rekening moet worden gehouden. Aan de hand van het vastgestelde
scenario kan het ramptype en de bijbehorende grootte (I tot en met V) worden bepaald.
Dit resulteert in een zogenoemd ‘maatscenario’.
Het is voorstelbaar dat de grootte van het maatscenario wordt verkleind door
risicoreducerende maatregelen en/of de mate van waarschijnlijkheid. Met de mate van
waarschijnlijkheid wordt bedoeld of het op basis van ervaringscijfers waarschijnlijk is
dat een ramp of zwaar ongeval in deze hoedanigheid plaats zal vinden. Concreet
betekent dit bijvoorbeeld dat een maatramp grootte IV wordt omgezet in grootte III door
risicoreducerende maatregelen.
Voor ieder maatscenario is in de Leidraad Maatramp een kwantitatieve indicatie gegeven
van de bijbehorende hulpvraag aan het adres van brandweer, GHOR, politie en
gemeenten, evenals de organisaties gezamenlijk in de vorm van multidisciplinaire
activiteiten. In tabel 1.6.3 worden enkele voorbeelden gepresenteerd van de benoemde
hulpverleningsprocessen.
Met behulp van kengetallen uit de Leidraad Operationele Prestaties (Ministerie van BZK,
2001) kan de hulpbehoefte vervolgens worden vertaald in de daarvoor binnen een
bepaalde reactietijd benodigde hulpverleningscapaciteit. Deze inzetbehoefte wordt
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uitgedrukt in aantallen en soorten hulpverleners en hulpverleningseenheden van
brandweer, geneeskundige hulpverlening, politie, gemeenteambtenaren, leden van de
multidisciplinaire teams en leidinggevenden op operationeel en bestuurlijk niveau.
Door de berekende inzetbehoefte te confronteren met de feitelijke operationele capaciteit
die regionaal, zonodig met behulp van bijstand, gerealiseerd kan worden ontstaat een
beeld van eventuele knelpunten in de voorbereiding op de bestrijding van rampen.
Tabel 1.6.3

Discipline

Hulpverleningsproces

Brandweer

- Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stof

Hulpverleningsprocessen
per discipline

- Redden en technische hulpverlening
GHOR

- Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (waaronder):
Ter plaatse behandelen van (zwaargewonde) slachtoffers
Vervoeren van slachtoffers

Politie

- Afzetten en afschermen
- Verkeer regelen
- Handhaven openbare orde

Gemeenten

- Registreren slachtoffers

Multidisciplinair

- Voorlichting

- Schaderegistratie en afhandeling

- Waarschuwen bevolking
- Ontruimen en evacueren

De regionale brandweer zal bij de advisering uitgaan van de hulpverleningscapaciteit uit
de Leidraad Operationele Prestaties. Indien de inzetbehoefte voor één of meerdere
diensten uitstijgt boven de aangegeven capaciteit zal de regionale brandweer het
knelpunt aan de betreffende hulpverleningsdienst voorleggen en om inhoudelijk advies
vragen. Uitgangspunt bij het bepalen van de feitelijke operationele capaciteit is dat
materieel (en bepakking) voldoet aan de huidige eisen en dat personeel is opgeleid en
geoefend voor de uit te voeren taken.
Met behulp van effectberekeningsmodellen kunnen de maatramptypen bepaald worden.
Door de effectcirkel en de bebouwingsafstand als parameters in het model in te vullen,
zijn voor een aantal ramptypen (namelijk: ongeval met brandbare en explosieve stoffen,
een ongeval met giftige stoffen of toxische verbrandingsproducten) afhankelijk van het
aantal bewoners per hectare de maatrampen te bepalen.
1.6.4 Maatregelen repressie
Bij repressie gaat het om de daadwerkelijke bestrijding van effecten. De
hulpverleningsdiensten worden dan ingezet.
Hulpverleningsdiensten
Er zijn verschillende hulpverleningsdiensten actief, die ieder eigen
verantwoordelijkheden heeft: de brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij
Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en de gemeenten zelf.
Brandweer
De kern van de rampenbestrijding wordt gevormd door de brandweer. Zij beschikt over
materieel, zoals reddingsmateriaal, pompen, blusmiddelen en voertuigen om effecten te
bestrijden.
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GHOR
De geneeskundige hulpverlening voert de medische coördinatie uit. Slachtoffers worden
behandeld en indien noodzakelijk overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving.
Politie
Het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) zorgt onder andere voor de afzetting van
het rampterrein, begeleiding van ziekenauto’s, opvang van hulpverleningsvoertuigen
en voor overzicht over het rampgebied vanuit de lucht.
Gemeente
De gemeente is verantwoordelijk voor de rampenbestrijding en heeft onder andere
communicatieve verantwoordelijkheden.
Hulpverleningsdiensten zullen optredende effecten proberen te bestrijden, door de bron
te neutraliseren, slachtoffers te evacueren, slachtoffers te behandelen, mensen te
informeren etc. Om deze activiteiten en verantwoordelijkheden te organiseren is een
goede planvorming en borging van kwaliteit vooraf noodzakelijk. Voor gemeenten wordt
een rampenplan vastgesteld door het college van B&W. Risico-inventarisaties en
–analyses worden opgesteld. Voor de rampbestrijdingsplannen is een actueel inzicht in
risico’s noodzakelijk en gemeenten worden geacht over dit inzicht te beschikken. Voor
provincies houdt dit in: het vaststellen van een provinciaal coördinatieplan, het
produceren en beheren van de risicokaart, toezicht houden op rampenplannen en
rampbestrijdingsplannen en een jaarlijkse bestuurlijke rapportage.
Bij een ramp omvatten de overheidstaken o.a. het volgende:
1. Bestrijden van de ramp;
2. Ontruimen van gebieden;
3. Opvang en verzorging van gewonden;
4. Orde handhaven en verkeer regelen;
5. Treffen van noodvoorzieningen;
6. Verstrekken van informatie.
Bluswatervoorziening
Het gemeentebestuur heeft een zorgplicht als het gaat om de bereikbaarheid en
beschikbaarheid van bluswater. In de handleiding Bluswatervoorziening en
bereikbaarheid (NVBR, 2003) zijn eisen opgenomen omtrent de bluswatervoorziening.
Er wordt onderscheid gemaakt in primaire, secundaire en tertiaire
bluswatervoorziening. Dit onderscheid wordt gemaakt, omdat de eisen ten aanzien van
afstand, capaciteit en bereikbaarheid die aan de bluswatervoorzieningen worden gesteld
verschillend zijn. Voor meer informatie wordt verwezen naar de handleiding (NVBR,
2003)
1.6.5 Maatregelen nazorg
De nazorg betreft al die processen die zich na een calamiteit of crisis kunnen
manifesteren (bijvoorbeeld het herhalen van metingen, het vergoeden van de schade of
bijvoorbeeld het onderzoeken naar de oorzaken van een ongeval). Maatregelen die hier
kunnen worden genomen voor germeente en provincie zijn zeer divers. Voorbeelden zijn
het organiseren van de nazorg, het bepalen van de effecten voor het milieu, alsmede
externe voorlichting. In de Leidraad Nazorg (2005) wordt dieper op dit onderwerp
ingegaan.
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1.6.6 Risicocommunicatie
Communiceren over risico’s is niet nieuw. Op velerlei gebied was en is er behoefte aan
informatie-uitwisseling en interactie tussen overheden, burgers en bedrijven over
risico’s.
Externe veiligheid heeft wel een nieuwe impuls gegeven aan het begrip
risicocommunicatie. Opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen kent zijn eigen risico’s.
Dat hebben een aantal (bijna-)rampen wel bewezen. Het is dan ook een nieuwe taak van
overheden – vaak gemeenten – om instrumenten te ontwikkelen die de onveiligheid
objectief vaststellen en beheersen. De objectieve kant van externe veiligheid heeft te
maken met risicocontouren, effectafstanden, QRA’s, kans-maal-effect berekeningen en
ga zo maar door.
Op enig moment moet er met de ‘kwetsbare objecten’ of ‘risico-ontvangers’ – lees
‘mensen’ – gecommuniceerd worden over risico’s. Men moet weten hoe gevaarlijk de
situatie is. Goede risicocommunicatie (vóór een ramp) heeft positieve gevolgen voor de
zelfredzaamheid en crisiscommunicatie (tijdens en na een ramp).
Communiceren over externe veiligheid en de risico’s daarvan voor de burgers is een
noodzakelijke, maar lastige opgave. Het onderwerp is behoorlijk ‘vaag’ en daardoor lastig
te vangen in heldere boodschappen. Termen als “10-6” of “risico = kans maal effect”
lenen zich slecht voor heldere en begrijpelijke communicatie aan de burger.
De verantwoordelijkheid om met burgers te communiceren over risico’s ligt momenteel
vooral bij overheden. Diverse wetten en regelingen schrijven dat voor. Maar bedrijven
(‘risicobronnen’) kunnen – samen met overheden – ook een steentje bijdragen.
Overheidsbestuurders en bedrijfsdirecties staan niet te popelen om te communiceren
over risico’s. Toch is er winst te halen als men het goed aanpakt.
Er bestaat niet één oplossing voor de ‘goede aanpak’. Elke situatie vraagt om maatwerk.
Een onveilige spoorzone in een drukke stad vraagt om een andere aanpak dan
bijvoorbeeld een LPG-station aan de rand van een dorp.
De volgende elementen geven een handreiking om risicocommunicatie te ontwikkelen
en uit te voeren.
1. Onderzoek
•

Maak een inventarisatie van de objectieve (wat zijn de werkelijk te vrezen gevaren?)
en subjectieve (wat is de risicoperceptie van omwonenden?) onveiligheid. Een
beknopt belevingswaardeonderzoek.

•

Onderzoek de informatiebehoeften van mensen. Waarover, door wie, hoe vaak en
waarmee wil men worden geïnformeerd?

2. Planvorming
•

De uitkomsten van het onderzoek zijn de basis voor het plan van
risicocommunicatie. Kies voor een ontvangersgerichte aanpak. Informatie die niet
‘communiceert’ veroorzaakt alleen ruis en schiet zijn doel voorbij.

•

Stel een plan voor risicocommunicatie op en houd rekening met de resultaten van de
onder ‘Onderzoek’ verrichtte resultaten. Denk aan doelgroepen, doelstellingen,
informatie, communicatiemiddelen, taakverdeling, budget, planning en
evaluatie.

3. Uitvoering
•

Stel een werkgroep samen (eventueel met inbegrip van burgers).
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•

Voor het plan uit en blijf monitoren op voortgang en resultaten.

•

Geef voldoende aandacht aan de ontwikkeling van een goede mix van
communicatiemiddelen. Denk aan digitale, schriftelijke of mondelinge
communicatiemiddelen.

4. Evaluatie
•

Evalueer de effecten: elk plan kent een nulmeting en een eindmeting.

•

Uiteraard is een projectevaluatie standaard.

1.7

Vervoersinrichtingen

1.7.1

Inleiding
Deze handleiding behandelt de (on)mogelijkheden van gemeenten bij het transport van
gevaarlijke stoffen. De focus ligt dus niet op inrichtingen die vergunningplichtig zijn in
het kader van de Wet milieubeheer (Wm). Omdat de vergunning bij
vervoersinrichtingen (zoals emplacementen, stuwadoorinrichtingen en intermodale
overslagpunten) mogelijkheden voor gemeenten met zich mee brengen, wordt toch kort
aandacht besteed aan deze mogelijkheden.

1.7.2 Mogelijkheden in Wm-verband
Het reguleren van de milieubelasting via de Wm is een belangrijke milieutaak van het
bevoegde gezag. De Wm-vergunning (specifiek de verruimde reikwijdte) biedt
vergunningverleners de mogelijkheid om in de milieuvergunning aan inrichtingen
voorschriften op te leggen over afvalpreventie, energie-, water-, grondstoffenbesparing
en vervoermanagement. De mogelijkheid om via de Wm-vergunning aan inrichtingen
verplichtingen op te leggen om transport direct te reguleren is echter zeer beperkt.
Immers, de Wm-vergunning mag alleen de activiteiten binnen de inrichtingsgrenzen
reguleren vanuit het belang van de bescherming van het milieu. Kortom, de Wmvergunning beoogt niet om regels op te nemen voor activiteiten buiten de
inrichtingsgrenzen.
Voorschriften in Wm-vergunning
Het is in de Wm-vergunning alleen maar mogelijk om regels te stellen voor de aan- en
afvoerbewegingen en de verkeersaantrekkende werking van de inrichting, mits dit aan
de werking van de inrichting valt toe te rekenen. Het is dus niet mogelijk om zondermeer
zaken als de intensiteit van het verkeer, de keuze van de route en van het te gebruiken
transportmiddel te reguleren. In de milieuvergunning zijn vaak wel regels opgenomen
die indirect invloed hebben op verkeersbewegingen. Het gaat hierbij om zaken als de
hoeveelheden gevaarlijke stoffen, opstelplaatsen van tankwagens en tijdstip van laden
en lossen. Deze zijn geregeld vanuit het oogpunt van de externe veiligheid en het
voorkómen van geluidshinder. Het werkelijk opleggen van vervoersmanagement is
alleen mogelijk indien meerdere inrichtingen op één bedrijventerrein moedoen
(collectieve aanpak) of indien sprake is van een aanzienlijke verkeersaantrekkende
werking (zeer groot aantal aan- en afvoerbewegingen) van één inrichting. Hierbij kan
gedacht worden aan emplacementen, stuwadoorinrichtingen en intermodale
overslagcentra. De Wm-vergunning kan in deze gevallen onderzoeksverplichtingen
koppelen aan een vorm van vervoersmanagement. De voorschriften in de
milieuvergunning richten zich dan op zaken zoals voldoende parkeerruimte en het
efficiënt regelen van goederenvervoer (maximale beladingsgraad en logistiek).
Emplacementen
Emplacementen zijn in het kader van vervoer gevaarlijke stoffen belangrijke
risicobronnen. Dit komt doordat emplacementen vaak in binnenstedelijk gebied liggen

Handleiding Transport Gevaarlijke Stoffen

34

en er gevaarlijke stoffen worden doorgevoerd. Een emplacement is een inrichting en op
basis van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit (lvb) vergunningplichtig in het
kader van de Wet milieubeheer. De mogelijkheden voor gemeenten om via de
milieuvergunning voorwaarden aan het doorgaande vervoer van gevaarlijke stoffen bij
emplacementen te stellen zijn minimaal. Er kunnen in de milieuvergunning alleen
eisen worden gesteld als een activiteit deel uit maakt van de inrichting, dus wel bij
rangeren en overladen, maar niet ten aanzien van doorvoer. Hieronder staan een aantal
voorbeelden van onderwerpen waar vergunningvoorwaarden mogelijk zijn:
•

welke stoffen gerangeerd mogen worden;

•

locatie en hoeveelheid gevaarlijke stoffen die aanwezig mag zijn;

•

tijdstippen voor rangeren (akoestisch onderzoek);

•

voorzieningen om effecten van calamiteiten te beperken (brandmuren, sprinklers,
alarmering, etc).

Omgevingsvergunning
Het is vooralsnog niet te verwachten dat de omgevingsvergunning die in ontwikkeling
is, consequenties heeft voor de mogelijkheden die het bevoegde gezag heeft bij het
vervoer van gevaarlijke stoffen. Het ministerie van VROM wil de verschillende bestaande
vergunningen (en ontheffingen en andere toestemmingsvereisten) voor wonen, ruimte
en milieu zoveel mogelijk samenvoegen en onderbrengen in één vergunning: de
omgevingsvergunning. Hiervoor gaat één procedure gelden waarop één besluit volgt.
Voor beroep tegen dat besluit zal er ook één beroepsprocedure zijn.
De omgevingsvergunning is naar verwachting in 2007 wettelijk geregeld. In 2008 gaan
gemeenten met de nieuwe vergunning werken en uiterlijk in 2010 haken ook de
provincies aan bij de omgevingsvergunning.
Basisnet (-toets)
Het Rijk stelt ten behoeve van het vervoer van gevaarlijke stoffen een nationaal basisnet
vast (waarschijnlijk in 2007). Bij deze vaststelling maakt het Rijk de afweging tussen
vervoersbelangen, ruimtelijke belangen en de veiligheidsambities, passend binnen de
kaders van internationale verdragsverplichtingen. Daarnaast wordt getracht
duidelijkheid richting burgers, bedrijfsleven, bestuurders en hulpverlenings- en
rampenbestrijdingsinstanties te creëren over de consequenties van het vervoer van
gevaarlijke stoffen. Door middel van gebruiksruimten en veiligheidszones wordt de
mogelijkheid geschapen om aan te geven hoeveel gevaarlijke stoffen over een bepaalde
route vervoerd kunnen worden. De gebruiksruimte op het basisnet wordt gewaarborgd
via een basisnettoets, die onderdeel gaat uitmaken van de vergunning Wet milieubeheer
en betrekking heeft op nieuwe bedrijfsmatige activiteiten die substantiële
vervoersstromen van gevaarlijke stoffen generen. Wellicht wordt in 2007 de
basisnettoets onderdeel van de vergunning Wet milieubeheer en met deze toets wordt
gekeken of die stromen afgewikkeld kunnen worden via het basisnet. Zo niet, dan volgt
er een weigering van de milieuvergunning, waarna het bedrijf kan uitwijken naar het
gebruik van een andere modaliteit of locatie. Het is echter vooralsnog onzeker of de
basisnettoets doorgang vindt. Mocht dit het geval zijn, dan is de verwachting dat een
dergelijke basisnettoets alleen voor een beperkt aantal (grote) bedrijven van toepassing
is.
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Algemene bijlage 1

Veelvoorkomende begrippen
Bloktrein
Een bloktrein is een complete trein voor één klant, die rechtstreeks, zonder onderweg te
rangeren, van de ene bedrijfslocatie naar de andere rijdt. In alle wagons wordt dezelfde
stof vervoerd. Bloktreinen kunnen een lengte hebben tot 600 meter en een gewicht tot
5400 ton en worden veelal gebruikt voor transport van grote hoeveelheden, zoals erts,
kolen, staal etc. Een bonte trein vervoerd in alle wagons niet dezelfde maar verschillende
stoffen.
Effectafstanden
Afstanden tot waar een calamiteit een bepaald effect (overlijden, verwonding) heeft op
een persoon die daar onbeschermd verblijft.
Effectgericht aandachtspunt
Situatie waar bij een ongeval sprake is van grote materiële schade en/of hoge aantallen
slachtoffers kunnen optreden, waardoor er een bovengemiddelde vraag naar de
overheidshulpverleningsdiensten (OHD) en/of grote schade aan vitale
transportinfrastructuur kan ontstaan.
Effectgerichte benadering
Een benadering die erop gericht is om een effectafstand aan te houden (uitgaande van
het voorkomen van doden en gewonden) tussen (beperkt) kwetsbare bestemmingen en
de risicobron.
Externe veiligheid
Externe veiligheid betreft de risico’s voor de omgeving veroorzaakt door de productie,
opslag, het transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Ook risico’s voor de
omgeving verbonden aan luchtvaart vallen onder externe veiligheid.
Geprojecteerd object
Een nog niet aanwezig object dat op grond van het voor het betrokken gebied geldende
bestemmingsplan toelaatbaar is (zie art. 1, lid:1, onderdeel f en g van het Besluit risico’s
en zware ongevallen; Brzo, 1999).
Gevaarlijke stof
Onder gevaarlijke stoffen worden, met uitzondering van het vervoer door buisleidingen,
die stoffen verstaan die in het kader van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, sub 1 tot en met
9, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) als gevaarlijk moeten worden
beschouwd. Meer in het bijzonder zijn dit de stoffen, preparaten en voorwerpen die
krachten artikel 3 van de Wvgs zijn aangewezen. Deze stoffen zijn terug te vinden in de
bijlagen bij de verdragen die zijn gesloten voor de verschillende vervoersmodaliteiten
(ADR, ADNR en RID).
GEVI-nummer
Het Gevaarsidentificatienummer (GEVI-nummer) is een code voor de gevaarsindicatie
van de vervoerde stof. Daarnaast bestaat er ook een UN-nummer dat de vervoerde stof
aanduidt.
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Grenswaarde
Een grenswaarde geeft het milieukwaliteitsniveau aan dat ten minste moet worden
bereikt of gehandhaafd. De grenswaarde moet door het bevoegde gezag bij de
uitoefening van zijn bevoegdheden in acht worden genomen.
Groepsrisico
Het groepsrisico is de cumulatieve kans per jaar dat ten minste een groep mensen van
een bepaalde grootte het dodelijke slachtoffer is van een ongeval.
Individueel risico
Zie plaatsgebonden risico.
Interne veiligheid
Bij interne veiligheid gaat het om het gevaar voor personen die deelnemen aan een meer
of minder risicovolle activiteit waaronder de veiligheid van reizigers in het verkeer (bijv.
tunnelveiligheid) en gebruikers van gebouwen (bijv. arbeidsomstandigheden).
IPO-RBM
Een berekeningsmethodiek die de mogelijkheid biedt om het risiconiveau van het
vervoer van gevaarlijke stoffen (weg, water en spoor) te bepalen. Tevens voorganger van
RBMII.
Kengetallen
Uitdrukking van verkeersveiligheid van wegen door middel van getallen (of kerncijfers),
zoals het aantal letselongevallen per voertuigkilometer, het gemiddelde aantal dodelijke
slachtoffers per letselongeval, etc.
Knelpunt (externe veiligheid)
Risicovolle situaties waarbij de risiconormen van de externe veiligheid, zoals
geformuleerd in Amvb’s en wetten, worden overschreden.
Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten
Functies die gevoelig zijn voor externe risico’s en waarvoor gezoneerd moet worden.
Afhankelijk van de aard van de functie moet in meer of mindere mate afstand worden
aangehouden tot de risico-opleverende activiteit.
Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn: woningen, scholen, ziekenhuizen en
verzorgingshuizen.
Voorbeelden van beperkt kwetsbare objecten zijn: kantoren en verspreid liggende
woningen. Voor wat precies onder kwetsbaar en beperkt kwetsbaar valt: zie Besluit
externe veiligheid inrichtingen (Bevi), art. 1, lid 1, onderdeel a en m.
Letselongevallen
Verkeersongevallen waarbij één of meer betrokkenen letsel oplopen.
Model-risicokaart
De model-risicokaart is een uniform landelijk model voor de risicokaarten. Door de
uniformiteit worden eenduidige gegevens gepresenteerd en kan probleemloos
informatie worden uitgewisseld.
Oriënterende waarde
De oriënterende waarde of oriëntatiewaarde geeft het milieukwaliteitsniveau aan dat
zoveel mogelijk moet worden bereikt of gehandhaafd. Het bevoegde orgaan moet bij de
uitoefening van zijn bevoegdheden met de oriënterende waarde rekening houden. Van
de waarde mag slechts gemotiveerd worden afgeweken.
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Plaatsgebonden risico (voorheen het individueel risico)
De kans dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats in de
omgeving van een risicobron bevindt, overlijdt door een ongeval met die bron.
Prorail
Railinfrabeheerder die zorg draagt voor de aanleg, beheer en onderhoud van het
Nederlandse spoorwegennet. Beschikt tevens over vervoerscijfers van het spoor.
Raccordement
Een aansluitspoor dat van een spoorbaan naar een industrieterrein leidt, waardoor een
extra mogelijkheid om te rangeren (met gevaarlijke stoffen) wordt geboden.
RBMII
Een doorontwikkeling van het rekenprogramma IPO-RBM, maar dan in een groter aantal
situaties toepasbaar.
Risico
De ongewenste gevolgen van een activiteit verbonden met de kans dat deze zich kunnen
voordoen.
Risicobenadering
Een benadering die zich richt op het beheersen en reduceren van risico’s van zware
ongevallen, die buiten bedrijven en bedrijfsterreinen en vervoers- en transportsystemen
(ten opzichte van aan- en omwonenden personen die niet-beroepsmatig bij de
desbetreffende activiteiten betrokken, c.q. aanwezig zijn) plaatsvinden. Bij deze
benadering gaat het om effecten én de kansen op effecten. Dodelijke slachtoffers worden
geaccepteerd, als de kans op een ongeval met dodelijke slachtoffers als gevolg maar klein
is.
Rrgs
Register risico’s gevaarlijke stoffen.
Scenario
Een beschrijving in de tijd die inzicht geeft wat mis kan gaan, wat de consequenties
daarvan (kunnen) zijn, en welke nodige maatregelen en voorzieningen er getroffen zijn
om de beschreven ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken.
Schadeklasse
Een indelingssystematiek van ongevallen op basis van opgetreden schadeomvang.
Stofcategorie(-indeling)
Specifieke indeling van stoffen in een beperkt aantal categorieën voor de
risicoberekening. Uitgangspunt voor indeling zijn de voor externe risico’s relevante
stofeigenschappen, zoals vluchtigheid, brandbaarheid en toxiciteit.
Uitstromingsfrequentie
De kans per voertuigkilometer (of per jaar) dat door een ongeval een uitstroming van
meer dan 100 kg optreedt (bij wegtransport).
Veiligheidsketen
Een denkmodel dat recht doet aan de omvattendheid van het begrip veiligheid. In alle
fasen van een economische activiteit speelt het aspect veiligheid een rol bij beslissingen.
Het ketenmodel brengt tot uiting dat de veiligheid wordt bepaald door de zwakste
schakel. Een te kleine ruimtelijke scheiding tussen een kwetsbare bestemming en een
risicobron kan niet volledig worden gecompenseerd door een gedegen preparatie, hoe
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perfect ook. De schakels van de veiligheidsketen zijn proactie (zijn er alternatieven voor
deze activiteit?), preventie (onder welke voorwaarden kan de activiteit doorgang
vinden?), preparatie (wanneer zich onverhoopt een calamiteit voordoet welke
organisaties en middelen kunnen dan worden ingezet?), repressie (hoe bestrijden we de
daadwerkelijke calamiteit?) en nazorg (welke lessen/conclusies worden getrokken voor
de verschillende schakels van de keten?).
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Algemene bijlage 2

Ondersteunende instanties
Onderstaand schema biedt een overzicht van instanties die informatie verstrekken over
externe veiligheid. Instanties die gemeente of provincie kunnen helpen met informatie
aangaande één of meerdere modaliteiten, zijn opgenomen in de navolgende
hoofdstukken over deze modaliteiten.
Algemeen ondersteunende instanties

Informatie-bronnen

Contactgegevens bronnen

Informatie over …

DCMR

DCMR

Opstellen van milieuvergunningen, controle van naleving van regels door

Postbus 843

bedrijven, advisering van bedrijven en gemeenten over milieu en

3100 AV Schiedam

externe veiligheid.

Tel: 010 - 246 80 00
Fax: 010 - 246 82 83
www.dcmr.nl

Infomil

KNCV

NIBRA

Tel. 070 – 3735575

Informatiecentrum voor milieuvergunningen (waaronder externe

(van 9:00 tot 12:00 uur)

veiligheid). Informatie over Brzo en verplichtingen Bevi is o.a. op te

www.infomil.nl

vragen.

www.kncv.nl /

De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging geeft aan gemeenten

www.kncvdebat.nl

informatie over externe veiligheid en over het debat Calamiteit & Beleid

NIBRA

Het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding verwerft

Postbus 7010

en draagt kennis en kunde over op het gebied van brandweer en

6801 HA Arnhem

rampenbestrijding. Gemeenten kunnen bij het NIBRA terecht voor kennis

Tel: 026 - 355 24 00

over externe veiligheid in relatie tot de brandweer en rampenbestrijding.

Fax 026 - 351 50 51
www.nibra.nl

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten behartigt de belangen van

Postbus 30435
2500 GK Den Haag
Tel: 070-3738393
Fax: 070-3635682
www.vng.nl

IPO

Nederlandse gemeenten. Externe veiligheid is één van de kernpunten.

IPO (Inter Provinciaal Overleg)

Het IPO is de overkoepelende organisatie van de 12 provincies in

Postbus 16107

Nederland. Het IPO is op allerlei terreinen werkzaam zoals sociaal beleid,

2500 BC Den Haag

landelijk gebied, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Tel: 070 - 888 12 12
Fax: 070 - 888 12 80
www.ipo.nl

Handleiding Transport Gevaarlijke Stoffen | Algemene bijlage 2

41

Algemeen ondersteunende instanties

Informatie-bronnen

Arbeids-inspectie

Contactgegevens bronnen

Informatie over …

Ministerie van Sociale Zaken

Het takenpakket van de Arbeidsinspectie bestaat uit handhaving,

en Werkgelegenheid (SZW)

uitvoering en informatievoorziening op het terrein van de
arbeidsbescherming. Gemeenten kunnen onder andere terecht voor

Postbus 90801

informatie over bedrijfstakken, wetgeving en over de effectiviteit van de

2509 LV Den Haag

wetgeving en mogelijke knelpunten in de uitvoering.

Tel: 0800 - 9051
http://home.szw.nl

Slagen voor Veiligheid

www.slagenvoorveiligheid.nl

Deze organisatie geeft informatie over de aanbevelingen die door de
commissie Oosting zijn gedaan. De site is een initiatief van de taskforce
“Slagen voor Veiligheid” en heeft een stimulerende en coördinerende
werking op de uitvoering van deze actiepunten. Op de site staan
nieuwsberichten over externe veiligheid, zoals brandveiligheid,
rampenbestrijding, vuurwerk en gevaarlijke stoffen.

RBMII

RBMII Helpdesk

RBMII is een relatief eenvoudige en gestandaardiseerde rekenmethodiek

Rijkswaterstaat Bouwdienst

voor het berekenen van risico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen voor

Tel. 06 - 10921647

de omgeving.

(Maandag t/m vrijdag
08.00:16.00 uur)
Info@rbmII.nl

Brandweer

Regionale brandweer Gelderland-Zuid

De regionale brandweer heeft een adviserende rol met betrekking tot het

Postbus 1120

Besluit externe veiligheid inrichtingen en de Nota risiconormering

6501 BC Nijmegen

vervoer gevaarlijke stoffen.

Tel: 024 - 327 15 00
Fax: 024 - 327 15 08
info@rbgz.nl

Brandweer

Hulpverlening Gelderland-Midden

De regionale brandweer heeft een adviserende rol met betrekking tot het

Beekstraat 39

Besluit externe veiligheid inrichtingen en de Nota risiconormering

Postbus 5364

vervoer gevaarlijke stoffen.

6802 EJ Arnhem
Tel: 026 - 355 61 11
www.hulpverleninggelderland midden.nl

Brandweer

Veiligheidsregio Noord- en

De regionale brandweer heeft een adviserende rol met betrekking tot

Oost-Gelderland

het Besluit externe veiligheid inrichtingen en de Nota risiconormering

Postbus 234

vervoer gevaarlijke stoffen.

7300 AE Apeldoorn
Tel: 055 - 5 399 399
brandweer@veiligheidsregio-nog.nl
www.veiligheidsregio-nog.nl
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Algemeen ondersteunende instanties

Informatie-bronnen

Contactgegevens bronnen

Informatie over …

Adviesraad

Adviesraad Gevaarlijke Stoffen

De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) brengt adviezen uit over beleid

gevaarlijke stoffen

Postadres:

en wetgeving inzake technische en technisch-organisatorische

Adviesraad Gevaarlijke Stoffen

maatregelen ter voorkoming van ongevallen en rampen als gevolg van

IPC 770

het gebruik, de opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen en ter beperking

Postbus 20951

van de gevolgen van dergelijke ongevallen en rampen.

2500 EZ Den Haag

In dat kader brengt de AGS adviezen uit over het stelsel van

Bezoekadres:

stofrichtlijnen die eertijds door de Commissie Preventie van Rampen

Oranjebuitensingel 6

door gevaarlijke stoffen zijn opgesteld (operationele adviezen).

2511 VE Den Haag

Daarnaast brengt de Adviesraad adviezen uit op tactisch en strategisch

niveau.
Tel: 070 - 339 1807
Website:Fout!
De hyperlinkverwijzing is ongeldig.
E-mail:
mailbox@adviesraadgevaarlijkestof fen.nl

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

De provincie neemt op tal van beleidsterreinen beslissingen en

Provincie Gelderland

initiatieven, waaronder externe veiligheid.

Bezoekadres:
Markt 11 6811 CG Arnhem
Postadres:
Postbus 9090,
6800 GX ARNHEM
Telefoon: (026) 359 91 11
Fax: (026) 359 9480
E-mail: post@gelderland.nl
Website: www.gelderland.nl
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Algemene bijlage 3

Rekenprogramma RBMII
RBMII is in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ontwikkeld als
opvolger van IPO-RBM ofwel de risicomal. RBMII is een programma waarmee op een
relatief eenvoudige en gestandaardiseerde manier risico’s van vervoer gevaarlijke stoffen
voor de omgeving in kaart kunnen worden gebracht.
Het programma berekent de externe risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen
over weg, binnenwater en spoor. Deze berekeningen gebeuren op basis van in te voeren
bevolkingsgegevens, ongevalgegevens en transportaantallen. Risicoberekeningen
kunnen zo worden uitgevoerd conform CPR 14 en CPR 18, oftewel het Gele en Paarse Boek.
Met de uitkomsten van RBMII kan aangetoond worden in welke mate het transport van
gevaarlijke stoffen over een bepaalde transportroute voldoet aan de geldende normering,
die is vastgesteld in de Nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS) en
nader is uitgewerkt in de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen.
Om een idee te krijgen van de werking van het programma, is het zinvol om een
voorbeeldberekening te bekijken.
Een voorbeeldberekening is te downloaden via www.RBMII.nl
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2 Weg

2.1

‘Wegwijzer’
De onderwerpen die in dit hoofdstuk aan bod komen, zijn hieronder vermeld. Tevens is
aangegeven in welke paragraaf de betreffende informatie is te vinden.

Bepaling risicosituatie langs wegen (§2.3)
Achterhaal transportgegevens (§2.3.2)
Raadpleeg de Risicoatlas wegtransport en andere studies (§2.3.3)
Pas de vuistregels toe (§2.3.4)
Bereken de risicosituatie (§2.3.5)

Bepaling mogelijke effecten langs wegen? (§1.5)
Raadpleeg standaardoverzicht (§1.5.1)
Benader regionale brandweer (§1.5.1)
Pas de vuistregels toe (§2.3.4)
Bereken mogelijke effecten (§1.5.2.)

Beheersing/vermindering van risico’s en effecten
Niet modaliteitsspecifieke mogelijkheden (§1.6)
Modaliteisspecifieke mogelijkheden (§2.4)

2.2

Risicobeleid en actoren

2.2.1 Risicobeleid
De Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) is de eerstaangewezen wet omtrent het vervoer
van gevaarlijke stoffen. De wet heeft als doelstelling het bevorderen van de openbare
veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
implementeert internationale regelgeving en specificeert de uitvoering van de wet. De
Regeling Vervoer gevaarlijke stoffen over land (VLG) hangt, evenals het Besluit vervoer
gevaarlijke stoffen, onder de Wvgs en schrijft o.a. voorschriften voor de bemanning,
uitrusting en exploitatie van het voertuig en documentatie en voorschriften inzake de
constructie en goedkeuring van voertuigen voor. De VLG is een vertaling van het ADR
(Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
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route) voor Nederland. In het Besluit aanwijzing wegennet vervoer gevaarlijke stoffen
worden alle bij het Rijk in beheer zijnde wegen aangewezen waarover vervoer van
gevaarlijke stoffen mag plaatsvinden.
De Nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS) stelt een risiconormering
vast voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In de Circulaire Risiconormering vervoer
gevaarlijke stoffen operationaliseert vervolgens de nota in termen van onder andere de
uitwerking van de normen voor het PR en de toepassing ervan. De normen zijn niet
wettelijk verankerd; er kan dus gemotiveerd van worden afgeweken. Alleen
zwaarwegende maatschappelijke, economische of planologische redenen kunnen ervoor
zorgen dat mag worden afgeweken van risiconormen voor het transport van gevaarlijke
stoffen. Een goede motivatie is daarom van belang. Een wettelijke verankering van
genoemde normen is echter wel op handen.
Recent is de Nota vervoer gevaarlijke stoffen uitgekomen. De hoofdlijnen van de
beleidsvernieuwing over het vervoer van gevaarlijke stoffen zoals deze zijn vastgelegd in
de Nota mobiliteit worden integraal uitgewerkt. Ook stelt het Rijk een nationaal
basisnet vast, waarover gevaarlijke stoffen kunnen worden vervoerd. De gebruiksruimte
op dit net wordt gewaarborgd via een basisnettoets, die onderdeel uitmaakt van de
vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (de verruimde reikwijdte). Het
Registratiebesluit risicosituaties gevaarlijke stoffen voorziet in een verplichting om
risicovolle situaties te registreren.
In paragraaf 1.3 is het beleid en de wet- en regelgeving nader toegelicht.
2.2.2 Actoren
Informatie over de transportbewegingen en –hoeveelheden over infrastructuren is veelal
bij de beheerders van de infrastructuren verkrijgbaar. De provincie Gelderland beschikt
over een rapport met informatie over risico’s en transporten langs een groot deel van de
rijks- en provinciale wegen binnen de provincie (AVIV, Risico’s wegtransport gevaarlijke
stoffen, provincie Gelderland peiljaar 2001). Aangezien dit rapport redelijk gedateerd is
kan, voor zover beschikbaar, meer recentere informatie worden opgevraagd bij de
beheerders van de diverse infrastructuren. Naast organisaties die gegevens kunnen
verstrekken over transportintensiteiten zijn er nog tal van organisaties die
ondersteuning kunnen bieden.
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Tabel 2.2.2 Informatieleverende en ondersteunende organisaties wegtransport

Modaliteit: WEG
Specifieke informatieleverende organisaties
Informatiebronnen

Rijkswaterstaat Directie

Contactgegevens

Informatie over …

Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland

Transportgegevens van rijkswegen.

Oost-Nederland
Postbus 9070
6800 ED Arnhem
Tel: 026 - 3688911

Adviesdienst Verkeer en vervoer;

Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

www.avv.nl

Transportgegevens van rijkswegen.

AVV Rotterdam
Postbus 1031
3000 BA Rotterdam
Tel: 010 - 282 5600
Fax: 010 - 282 5640

AVV Heerlen
Postbus 2510
6401 DA Heerlen
Tel: 045 - 560 5333
Fax: 045 - 560 5224

Ondersteunende organisaties
Vervoersinformatiecentrum van

Inspectie Verkeer en Waterstaat

Routering van gevaarlijke stoffen en

de Inspectie Verkeer en Waterstaat,

Johanna Westerdijkplein 15

vervoerswetgeving.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

2521 EN Den Haag
Tel: 070-3052444
Fax: 070-3052424
www.ivw.nl

Directoraat-Generaal Transport

Ministerie Verkeer en Waterstaat

De vervoerswetgeving en algemene informatie

en Luchtvaart, Ministerie van Verkeer

Postbus 20901

over vervoer van gevaarlijke stoffen.

en Waterstaat

2500 EX Den Haag
Tel: 070-3516171
Fax: 070-3052777
www.minvenw.nl

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)

Werkgeversorganisatie

Gevaars- en stofetiketten en nummers.

beroepsgoederenvervoerbedrijven
en logistieke dienstverlening
www.knv.nl

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Raad voor de Transportveiligheid is per

Onderzoek naar mogelijke oorzaken van

1 februari 2005 opgehouden te bestaan

rampen, zware ongevallen en andere voorvallen

(www.rvtv.nl) .

op andere beleidsterreinen.

De opvolger is de ”Onderzoeksraad voor Veiligheid”.

Doet voor zover van toepassing ook

Postbus 95404

onderzoek naar de crisisbeheersing en

2509 CK Den Haag

de rampenbestrijding.

www.onderzoeksraad.nl
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Vervolg ondersteunende organisaties

EVO

Belangenbehartiger voor verladers,

Nieuwe ontwikkelingen omtrent het beleid

ontvangers en eigen vervoerders

over gevaarlijke stoffen over de weg,

Postbus 350

verpakkingsvoorschriften, routering binnen

2700 AJ Zoetermeer

gemeenten.

Tel: 079-3467346
Fax: 079-3467888
www.evo.nl

LMIP

Landelijk meld- en informatiepunt vuurwerk

LMIP ondersteunt instanties die deel uitmaken

Antwoordnummer 10697

van de provinciebrede uitvoeringsorganisaties

2501 WB Den Haag

of het landelijk handhavingsverband. Het

Tel: 070 - 339 2222

verstrekt toezichts- en opsporingsinformatie

Fax: 070 - 339 2828

of andere gegevens aan handhavingsinstanties

E-mail:lmip@meldpuntvuurwerk.nl

wat betreft vuurwerk.

www.meldpuntvuurwerk.n

2.3

Hoe bepaal je de risicosituatie langs de weg?
Om de huidige risicosituatie te bepalen langs wegen is het interessant te weten welke
stoffen worden vervoerd. Dit wordt in paragraaf 2.3.1 gedaan. Paragraaf 2.3.2 geeft kort
weer hoe transportaantallen kunnen worden achterhaald. Paragraaf 2.3.3 geeft de
resultaten weer van studies die risico-informatie bevatten. Paragraaf 2.3.4 geeft de
vuistregels weer, waarna paragraaf 2.3.5 ingaat op risicoberekeningen.

2.3.1 Wat wordt vervoerd?
Een grote variatie aan gevaarlijke stoffen wordt vervoerd over de weg. Van veel stoffen is
de exacte waarde van stofeigenschappen die nodig zijn voor risicoberekeningen niet
bekend. Veel stoffen zullen daarnaast ongeveer eenzelfde risico opleveren. Om deze
redenen worden stoffen die op elkaar lijken wat betreft de risico’s die ermee gepaard
gaan samengevoegd per hoofdcategorie volgens de indelingsmethodiek (Aviv, 1999). Er
zijn vier hoofdcategorieën onderscheiden: Gas of vloeistof (Liquid) en Toxisch of
brandbaar (Flammable): GT, LT, GF en LF. Aan deze categorieën wordt een getal
gekoppeld en hoe hoger het getal, hoe groter de gevaarspotentie in die groep. Om te
bepalen onder welke LF-, GT-, GF- of LT- categorie een bepaalde stof valt, dient men de
stofeigenschappen kookpunt, vlampunt en toxiciteit te weten. Voor meer informatie
hierover wordt verwezen naar bijlage 3 van AVIV (2001). Elke categorie heeft een
voorbeeldstof die representatief is voor de categorie (zie tabel 2.3.1).

Handleiding Transport Gevaarlijke Stoffen

52

Hoofdcategorie
Brandbare gassen (GF)

Toxische gassen (GT)

Brandbare vloeistoffen (LF)

Toxische vloeistoffen (LT)

Categorie

Voorbeeldstof

GF1

Ethyleenoxide

GF2

Butaan

GF3

Propaan

GT1

Koolmonoxide

GT2

Methylmercaptaan

GT3

Ammoniak

GT4

Waterstofjodide

GT5

Chloor

LF1

Heptaan (diesel)

LF2

Pentaan (benzine)

LT1

Acrylnitril

LT2

Propylamine

LT3

Acroleïne

LT4

Methylisocyanaat

Het vervoer over de weg betreft voornamelijk brandbare vloeistoffen (LF, zoals benzine en diesel)
en brandbaar gas (GF, zoals propaan).

Figuur 2.3.1 Het vervoer van
gevaarlijke stoffen verloopt vrijwel
altijd zonder ongelukken. Soms
gaat het echter mis en kunnen
situaties voorkomen zoals hier:
een benzineplasbrand van een
gekantelde tankwagen
(Risicokaart Limburg,
www.limburg.nl)

2.3.2 Transportaantallen wegvervoer
Om vuistregels te kunnen hanteren, om RBMII te gebruiken of om een QRA te maken,
zullen transportgegevens voorhanden moeten zijn. Is bekend hoeveel transporten van
gevaarlijke stoffen er zijn en deze hoeveelheden ook voldoende recent zijn (niet ouder dan
5 jaar), dan kan met één van deze methodieken aan de slag worden gegaan. Indien
transportgegevens echter niet voorhanden of gedateerd zijn, dan zullen deze gegevens
eerst gegenereerd dienen te worden. Dit kan op verschillende manieren:
•

Tellingen; Op basis van telgegevens van transporten met gevaarlijke stoffen op een
bepaalde weg kan een berekening worden uitgevoerd met als resultaat de
transportaantallen en -soorten over een geheel jaar. Voordeel van tellingen is dat ze
exacte gegevens opleveren. Nadeel is dat gedurende een relatief lange periode geteld
dient te worden, willen de resultaten valide genoeg zijn. Een dag tellen is hierbij
bijvoorbeeld niet genoeg. Op basis van tellingen zijn gegevens aanwezig in de
Risicoatlas wegverkeer en het COEV/ANKER (zie paragraaf 2.3.3).

•

Verkeerstellingen; Door een percentage te nemen van deze verkeerstellingen, kan
het vervoer van gevaarlijke stoffen worden geschat. Voordeel hierbij is dat niet
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opnieuw geteld hoeft te worden. Nadeel is echter de betrouwbaarheid van de
gegevens. Zo vinden op rijkswegen over het algemeen meer transporten van
gevaarlijke stoffen plaats, dan op gemeentelijke wegen.
•

Wm-vergunningen; Sommige Wm-vergunningplichtige bedrijven trekken
transporten van gevaarlijke stoffen aan. Aan de hand van een inventarisatie van
deze bedrijven en hun verwachte transportstromen kan een beeld worden verkregen
van de transportroutes en transportintensiteiten. Zie ook het project ‘Inventarisatie
wegvervoer gevaarlijke stoffen Provincie Gelderland’, waarin op basis van
informatie uit Wm-vergunningen van Gelderse bedrijven transporten in beeld zijn
gebracht. Een samenvatting van dit project is in bijlage 1 te vinden. Voordeel van
deze manier is dat een goede indicatie wordt gegeven van bestemmingsverkeer
binnen de gemeente. Nadeel is dat niet alle transporten achterhaald worden op
deze manier (doorgaand verkeer) en dat gewerkt wordt met schattingen van
transporten (op basis van Wm-vergunningen).

•

Burgerpanel; Burgers kunnen melden als zij transporten van gevaarlijke stoffen
waarnemen. Deze methodiek wordt nog niet gebruikt bij transport van gevaarlijke
stoffen, maar is bij het in kaart brengen van vogels in bepaalde gebieden
gebruikelijk. Voordeel is dat het relatief goedkoop is. Nadeel is echter dat
deelnemers accuraat, enthousiast en gedreven moeten zijn voor een zo volledig
mogelijk beeld en dat het dan nog mogelijk is dat niet alle transporten in kaart zijn
gebracht.

•

Auto door provincie; Een auto die alle transporten van gevaarlijke stoffen
tegenkomt registreert deze en noteert het wegvak waar deze gesignaleerd zijn.
Voordeel is dat veel wegen kunnen worden ‘gescreend’. Nadeel is echter dat, net als
bij tellingen, een transport van gevaarlijke stoffen gesignaleerd wordt gering is.

•

Tracking en Tracing; Alle vrachtwagens met gevaarlijke stoffen zijn uitgerust met
een GPS-systeem, zodat met een satellietsysteem elk transport gevolgd kan worden.
Voordeel is dat elk transport zo in kaart kan worden gebracht. Nadeel is dat deze
methodiek duur is, omdat iedere vrachtauto moet zijn toegerust met een dergelijk
systeem.

•

Cameratoezicht; Met behulp van een camera kan op een bepaalde weg alle
transporten worden geteld. Voordeel is dat alle transporten worden geregistreerd.
Nadeel is dat het alleen gebeurd op wegen waar een camera hangt en dat overige
wegen dus geheel buiten beschouwing worden gelaten.

2.3.3 Risicoatlas wegtransport en COEV/ANKER
De huidige en toekomstige risicosituatie worden in de Risicoatlas wegtransport (RAW)
en het Consequentieonderzoek Externe Veiligheid (COEV) in het kader van het project
ANKER weergegeven. Er wordt een beeld gegeven van de risicosituatie op rijks- en
provinciale wegen. Gemeentelijke wegen worden niet beschouwd in de onderzoeken.
Voor inzicht in de huidige situatie kunnen de genoemde studies inzicht bieden. Bij
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient het risico echter altijd opnieuw te worden
berekend. Het COEV/ANKER en de Risicoatlas wegtransport kunnen slechts een (globale)
indruk geven van de situatie.
De RAW uit 2003 is gebaseerd op basis van vervoercijfers uit 2001 en op diverse plaatsen in
Nederland komen langs wegen relatief hoge PR’s en GR’s voor. Voor de provincie
Gelderland zijn de PR’s en GR’s beperkt.
Het COEV/ANKER is in 2005 uitgekomen en geeft voor onder andere de modaliteit weg
het PR en GR weer voor dezelfde wegen die in de RAW worden beschouwd. Het
COEV/ANKER hanteert echter voor de risicoberekeningen het rekenprogramma RMBII in
plaats van IPO-RBM. Daarnaast rekent het COEV/ANKER met vervoersgegevens uit 2001,
die zijn aangepast ten opzichte van de cijfers uit de RAW. Mede hierdoor verschillen de
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uitkomsten van beide studies. Ook wordt in het COEV/ANKER met behulp van
geprognosticeerde vervoersgegevens de risicosituatie in 2010 in kaart gebracht. Nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen in het invloedsgebied van een transportroute kunnen het
groepsrisico echter nog wel beïnvloeden. Het plaatsgebonden risico blijft wel gelijk bij
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, alleen kunnen zich ook binnen de risicocontouren
van het plaatsgebonden risico nieuwe objecten bevinden en zo voor knelpunten zorgen in
de toekomst.
Ook in het COEV/ANKER worden diverse PR-knelpunten en overschrijdingen van de
oriënterende waarde van het GR gesignaleerd voor Nederlandse wegen op basis van
vervoercijfers uit 2001. Op basis van dezelfde cijfers wordt voor de provincie Gelderland
geen hoge PR of GR geconstateerd, terwijl ook in 2010 geen hoge risico’s worden
verwacht.
Voor de beschouwde wegen en de uitkomsten van de risicostudies wordt verwezen naar
de RAW en het COEV/ANKER zelf. De RAW is te vinden op www.rws-avv.nl.
2.3.4 Vuistregels weg
In lang niet alle gevallen is het noodzakelijk om risico’s van het transport van gevaarlijke
stoffen te berekenen. Er zijn ondergrenzen waarbij er per definitie geen risiconormen
kunnen worden overschreden en vuistregels geven deze ondergrenzen aan. Verdere
rekenexercities zijn dan overbodig. Voor zowel weg, spoor, water en buisleidingen
gelden vuistregels. Door voortschrijdende inzichten wordt nu aangenomen dat de
vuistregels voor spoor, weg en water een overschatting inhouden van de risico’s. Bij buis
gaat het echter eerder om een onderschatting. In de Handreiking externe veiligheid
vervoer gevaarlijke stoffen (VNG, 1998) worden de vuistregels weergegeven. In bijlage 4
achter dit hoofdstuk zijn de vuistregels voor de weg opgenomen. De vuistregels zijn nog
steeds geldig, ondanks gewijzigde inzichten. Dit houdt verband met de ondergrenzen die
de vuistregels aangeven.
In veel gevallen zijn de vuistregels te hanteren als één of meerdere van de onderstaande
gegevens bekend zijn:
•

welke stoffen over de weg worden vervoerd;

•

hoeveel transporten over de weg plaatsvinden;

•

en voor het bepalen van het GR wat de bevolkingsdichtheden zijn langs de weg.

2.3.5 Risicoberekeningen
Als uit de vuistregels blijkt dat een rekenexercitie nodig is, dan kunnen met behulp van
RBMII de risico’s worden berekend. Het rekenprogramma RBMII, de opvolger van IPORBM, voorziet in de behoefte aan een gestandaardiseerde rekenmethodiek. In paragraaf
1.4.4 en algemene bijlage 3 wordt nader ingegaan op RBMII.
Wie geen behoefte heeft aan een gestandaardiseerde rekenmethode en meer
gedetailleerde risico-informatie wenst, kan voor een QRA kiezen, oftewel een
Quantitative Risk Assessment. In paragraaf 1.4.5 wordt nader ingegaan op een dergelijke
rekenmethode.
Nog goed om te weten is dat personen die onderweg zijn (zich op de route bevinden: in
auto’s, treinen en op schepen), nooit in risicoberekeningen worden meegenomen.
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2.4

Mogelijkheden voor gemeente en provincie
De mogelijkheden die gemeente en provincie hebben om risico’s en effecten te beheersen
en te beperken zijn voor een deel voor elke modaliteit hetzelfde. Paragraaf 1.6 gaat hier
op in. Daar komt aan de orde welke maatregelen genomen kunnen worden in iedere fase
van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg).
Maatregelen die specifiek voor weg zijn, passeren in deze paragraaf de revue.

2.4.1 Aanpak bij de bron
Afstand houden tussen wegen en nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten
Een aanpak die dicht bij de bron ligt, is te zorgen dat bij nieuwe of geplande (beperkt)
kwetsbare objecten, zoals woningen, een voldoende veilige afstand wordt aangehouden
ten opzichte van wegen waarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd of zullen
worden getransporteerd. Hierdoor wordt voorkomen dat zich in de toekomst externe
veiligheidsproblemen voordoen. De vraag wat voldoende veilige afstanden zijn is
moeilijk met een algemeen antwoord af te doen. Het ligt aan de stofcategorie,
transportaantallen, wijze van vervoer en bevolkingsdichtheid welke afstand veilig is. Op
basis van vuistregels (voor weg zie bijlage 4) of risicoberekeningen (zie paragraaf 1.4.4 en
1.4.5) kan een indruk verkregen worden van de aan te houden afstanden, die
maatschappelijk geaccepteerd zijn als het gaat om het risico dat je als mens kunt lopen.
Let wel: afstanden zijn pas veilig als een effectafstand is gehanteerd.
Kritisch kijken naar vestiging van bedrijven in verband met transporten
Waar de vorige maatregel vooral ging over de invloed op ‘risico-ontvangers’, gaat het hier
om de risicoveroorzakers. Als kritisch wordt gekeken naar de vestiging van bedrijven die
transporten van gevaarlijke stoffen aantrekken, zoals LPG-tankstations, Brzo-bedrijven
en groothandels in gevaarlijke stoffen, kan in een vroeg stadium invloed uitgeoefend
worden op het transport van gevaarlijke stoffen. Bij de vestiging van inrichtingen wordt
over het algemeen alleen aandacht besteed aan de risico’s die vanuit de inrichting aan de
orde zijn, transportrisico’s blijven buiten beschouwing. Door na te gaan of de
bereikbaarheid van een voorgenomen locatie goed is en welke routes gevolgd worden bij
de aan- en afvoer van stoffen, kan een goede locatiekeuze bijdragen aan het voorkómen
van transportknelpunten wat betreft externe veiligheid.
Stimuleren van een veiliger wegtransport
Gemeenten en provincies kunnen een stimulerende factor zijn voor een veiliger
wegtransport, door invloed uit te oefenen op vervoerders en beheerders van de wegen.
Denk aan maatregelen als hittewerende coating op LPG-tankauto’s, toepassen van een
verbeterde losslang die de kans op lekkage van de losslang vermindert bij LPG en
verkeerstechnische ingrepen.
2.4.2 Routering van transport
Een belangrijke mogelijkheid voor gemeenten om de risico’s van het transport van
gevaarlijke stoffen over de weg aan te pakken is het transport te routeren. Routeren
houdt in dat wegen worden aangewezen waarover routeplichtige stoffen uitsluitend
mogen worden vervoerd. Het vervoer van de stoffen die genoemd worden in bijlage 2 is
routeplichtig als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
In de tabel staat een selectie van gevaarlijke stoffen en vervoerders van deze stoffen zijn
verplicht zich te houden aan de routering. Voor stoffen die niet in de tabel staan, geldt
dit niet (maar sommige worden wel meegenomen in risicoberekeningen). Deze nietrouteplichtige stoffen hoeven zich niet te houden aan de routering, maar dienen wel de
bepalingen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen te eerbiedigen, zoals het vermijden van
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de bebouwde kom. De gemeente kan niet-routeplichtige stoffen echter ook reguleren.
Dit kan met behulp van convenanten. Zie hierna in deze paragraaf bij ‘Alternatieven voor
routering’. Niet-routeplichtige stoffen kunnen niet alsnog worden gerouteerd in een
Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
De meest voorkomende stoffen bij het transport van gevaarlijke stoffen over de weg zijn
stoffen uit de klassen 1 en 2, bijvoorbeeld brandbare gassen als LPG, giftige en bijtende
gassen zoals chloor en ammoniak en ontploffingsgevaarlijke stoffen, zoals bepaalde
munitie.
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in 1998 een handreiking voor gemeenten
uitgebracht, waarin het routeren wordt besproken (Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, 1998). Gemeenten zijn niet verplicht te routeren, maar kunnen er voor
kiezen.
Er komen in hoofdzaak drie zaken aan bod die ook in bijlage 3 zijn opgenomen:
A.

Is routeren verstandig ja of nee?

B.

Zo ja, hoe pak je dat op?

C.

Zo nee, zijn er dan alternatieven voor routering?

Vrijstellingsregeling
Om het vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk te maken buiten de vastgestelde route,
bijvoorbeeld voor het laden en lossen bij een bedrijf die zich niet aan de route bevindt,
dan kan ontheffing worden verleend. Dit gebeurt schriftelijk door of de ontvanger of de
verzender van het transport. Het gemeentebestuur of een ander door dit bestuur
gemachtigde instantie (zoals politie of brandweer) kan ontheffing verlenen. Dit kan zij
doen voor rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen.
Ontheffingen kunnen voor een langere tijd worden verstrekt - verstandig bij regelmatige
vervoersstromen - en incidenteel. Voor het laden en lossen op militaire locaties is het
verplicht ontheffing te verlenen.
Indien ze niet strijdig zijn met landelijke regelingen, kunnen aan de ontheffingen
aanvullende voorwaarden worden verleend.
Handhaving routering
Voor de handhaving is het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) verantwoordelijk.
Overigens is de divisie vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) onder andere
belast met het houden van toezicht op het transport over de weg. De inspectie verricht
controles op wegen, maar dan niet zozeer over de route die wordt gevolgd, maar op de
wijze van vervoer. Op basis van convenanten werkt de inspectie samen met diverse
regiokorpsen van politie, met het Korps Landelijke Politie Diensten, met de douane en
met de VROM-Inspectie.
Ontheffingen voor de verplichting om de aangewezen wegen te volgen kunnen
problemen opleveren voor de handhaving. Handhavers, zoals de regiopolitie, weten
namelijk vaak niet dat ontheffing is verleend. Zij dienen dus op de hoogte gebracht te
worden van een ontheffing. Als de gemeente getipt wordt over een overtreding, dan kan
het beste contact worden opgenomen met de politie.
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Bijlage 1

Weg:

Samenvatting inventarisatie wegvervoer gevaarlijke stoffen provincie Gelderland
Aanleiding, doelstelling en werkwijze
De omvang en de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de gemeentelijke en
provinciale wegen in Gelderland is, afgezien van enkele hoofdwegen, niet bekend. Om
met eventuele externe veiligheidsrisico’s rekening te kunnen houden bij ruimtelijke
ontwikkelingen, en om eventuele aandachtspunten te signaleren, is inzicht in deze
risico’s wel gewenst. In dit project is de externe veiligheidssituatie bepaald rondom het
vervoer van gevaarlijke stoffen over de gemeentelijke en provinciale wegen in een
dertiental gemeenten in de Provincie Gelderland. Het project dient beschouwd te worden
als een pilot die bij gebleken geschiktheid eventueel navolging kan vinden door de
overige gemeenten in Gelderland. Naast plaatsgebonden en groepsrisico’s, is ook naar
mogelijke effecten en het nut van routering gekeken.
Methode en scope
Om de externe veiligheidssituatie te bepalen, is vastgesteld welke vervoersstromen te
verwachten zijn, welke frequentie deze stromen hebben en wat de meest voor de hand
liggende gevolgde route is. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie die beschikbaar is
vanuit de Wm-inrichtingen bestanden van de betreffende gemeenten, aangevuld met
nader verkregen gegevens van bedrijven en branches. Omdat gegevens over vervoerde
hoeveelheden gevaarlijke stoffen niet direct terug te vinden zijn in het Wm-bestand en
de bijbehorende vergunningen, zijn deze vooral met behulp van kentallen bepaald.
Beschouwde transportstromen
Op basis van de externe veiligheidsrelevantie zijn de te beschouwen gevaarlijke stoffen
bepaald. Daarbij is aangesloten bij de indeling die ook gehanteerd wordt in de
risicoatlassen. Relevante stromen betreffen bulkvervoer van brandbare gassen, toxische
gassen, brandbare vloeistoffen en toxische vloeistoffen. Omdat ook interesse bestaat in
het vervoer van vuurwerk in emballage is ook deze stofstroom expliciet in het onderzoek
betrokken, ook al is dit vervoer niet externe veiligheidsrelevant.
Resultaat
Het project heeft geresulteerd in een goed inzicht in de transportstromen van gevaarlijke
stoffen door de verschillende gemeenten. Op kaarten per gemeente zijn de stromen
weergegeven. De bepaalde transportfrequenties en -hoeveelheden, en de gereden routes
blijven echter wel omgeven door onzekerheden omdat de informatie grotendeels op
inschattingen is gebaseerd. Doorvoer van stoffen via doorgaande routes was in het
onderzoek moeilijk te achterhalen. Indien het onderzoek voor de gehele provincie wordt
uitgevoerd, zal het eenvoudiger mogelijk zijn om de doorvoerroutes te achterhalen die
over relatief kleine wegen van de ene naar de andere gemeente lopen.
De externe veiligheidsrisico’s zijn bepaald met behulp van vuistregels. Hieruit kwam
naar voren dat er vrijwel geen externe veiligheidsknelpunten zijn; grens- of
oriëntatiewaarden worden (bij lange na) niet overschreden, op twee gemeenten na. Bij
deze twee gemeenten, Putten en Elburg, wordt mogelijk de oriëntatiewaarde van het
groepsrisico overschreden. Wel is geconstateerd dat in sommige gemeenten stromen met
gevaarlijke stoffen nodeloos door woongebieden lopen. Voor deze gemeenten is aan te
bevelen om het inzetten van routering nader te onderzoeken.
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Bijlage 2

Weg:

Routeplichtige stoffen

Tabel BW2.1: Routeplichtige stoffen (Regeling Vervoer over land van gevaarlijke stoffen)

Klasse

Vervoer in tanks

Losgestort

Vervoer in colli in hoeveelheden groter dan 1.1.3.6

vervoer

1

Alle stoffen

Alle stoffen

Vuurwerk met de UN-nummers 0336 en 0337 met een
totale netto explosieve massa van meer dan 20 kilogram
alsmede alle stoffen en voorwerpen boven de hoeveelheden
als bedoeld in 1.1.3.6 met uitzondering van de stoffen en voorwerpen
genoemd onder subklasse 1.4

2

Alle brandbare en/of giftige
gassen waarvoor een etiket
volgens modelnr. 2.1 en/of 2.3
is voorgeschreven

4.1

Zelfontledende stoffen met explosieve eigenschappen
(type B), stoffen waarvoor een etiket volgens modelnr. 4.1 en 1 is
voorgeschreven

4.2

Stoffen van verpakkingsgroep I

4.3

Alle stoffen

Alle stoffen

5.2

Organische peroxides met explosieve eigenschappen (type B), stoffen
waarvoor een etiket volgens modelnr. 5.2 en 1 is voorgeschreven

6.1

Bij inademen giftige stoffen van
verpakkingsgroep I, zoals
UN-nummers 1092, 1238, 1239, 1259,
1613, 1695, 2334, 2382, 2438 en 3294,
3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387,
3388, 3389, en 3390

8

Bij inademen giftige stoffen van

UN-nummer 2502

verpakkingsgroep I, zoals
UN-nummers 1052, 1744, 1786, 1790,
en 1831. De stoffen met
de volgende UN-nummers: 1829,
2240, 2502 en 2817

lege tanks, voertuigen of containers ongereinigd van
hierboven genoemde stoffen

De klassen die in tabel BW2.1 zijn genoemd zijn de zogenaamde gevarenklassen,
waarvan er 9 zijn te onderscheiden (en die deels weer zijn onderverdeeld) die elk een
bepaalde eigenschap bezitten. Klasse-9-stoffen komen niet voor in de lijst routeplichtig.
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UN-nummers zijn nummers die door de Verenigde Naties aan een stof of groep van
stoffen zijn gegeven. Het is een uniek viercijferig identificatienummer dat over de
gehele wereld voor iedere modaliteit wordt gehanteerd. Nummers kleiner dan 1000 zijn
bijvoorbeeld altijd explosief. De overige stoffen hebben nummers tussen de 1000 en
3468. Voor meer informatie: zie handleiding van Transport en Logistiek Nederland
(2005).
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Bijlage 3

Weg:

Routeren
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in 1998 een handreiking voor gemeenten
uitgebracht, waarin het routeren wordt besproken (Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, 1998). De volgende zaken komen daar aan bod en zijn in deze handleiding
opgenomen:
A. Is routeren verstandig ja of nee?
B. Zo ja, hoe pak je dat op?
C. Zo nee, zijn er dan alternatieven voor routering?
Ad A) Is routeren verstandig ja of nee?
Gemeenten zijn niet verplicht om een route in te stellen. Momenteel hebben zo’n 150
gemeenten in Nederland een routering. Bij de keuze voor of tegen routeren speelt een
aantal afwegingen.
1. Is er veel of weinig vervoer van gevaarlijk stoffen?
Komt het bulktransport van gevaarlijke stoffen sporadisch voor, dan zal routering in de
meeste gevallen achterwege kunnen blijven. Wel geldt dat de bebouwde kom gemeden
moet worden. Is er sprake van frequente transporten van grote hoeveelheden, dan is het
nodig te onderzoeken om wat voor stoffen het precies gaat.
Een slimme manier om globaal inzicht te krijgen in de verwachte vervoersstromen is het
inventariseren van de milieuvergunningen die uw gemeente heeft verstrekt aan
bedrijven.
2. Gaat het om routeplichtige stoffen of niet?
Niet alle tankwagens zijn namelijk routeplichtig. Blijkt uit onderzoek dat veel van de
vervoerde stoffen voorkomen op de lijst van routeplichtige stoffen en in grotere
hoeveelheden vervoerd worden, dan is het zinnig om routeren te overwegen.
3. Zijn er voor het vervoer van gevaarlijke stoffen alternatieve routes?
Het is voor deze vraag goed om na te gaan of er sprake is van doorgaand verkeer of van
bestemmingsverkeer. In het laatste geval speelt bij de afweging wel of niet routeren de
lokale situaties een belangrijke rol: wat betekent routeren in de zin van ontheffingen?
De overweging om te routeren wordt voorts vooral bepaald door de vraag of het vervoer
alternatieve routes kan volgen.
4. Gaat het om een beperkte en grotendeels bekende groep van verzenders of ontvangers?
Als in uw gemeente een beperkt aantal bedrijven routeplichtige stoffen zendt of
ontvangt, dan kunnen met deze bedrijven afspraken worden gemaakt. Hierin kunnen de
aan- en afvoerroute worden vastgesteld. Een algemeen geldende routering is dan niet
nodig. Gaat het om meer bedrijven, bijvoorbeeld alle op een industrieterrein, dan kunt u
overwegen een route in te stellen.
De lokale situatie geeft uiteindelijk de doorslag. Zijn bedrijven die routeplichtige stoffen
verzenden of ontvangen verspreid over de gemeente, dan is het maar de vraag of
routering ingesteld moet worden. Niet routeren betekent immers spreiding van de
risico’s.
Is het maar één lokale verkeersader, dan heeft routering ook weinig zin. Zijn er meer
routes mogelijk, dan moet de veiligste route gekozen worden. Bij het bepalen van de
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route spelen drie type factoren:
-

de inrichting van de wegen;

-

de soort bebouwing en afstand tot de weg;

-

de aanwezigheid van natuur- en waterwingebieden.

1
Grote transportstromen

NEE

Art. 11
Mijden

NEE

Art. 11
Mijden

NEE

Art. 11
Mijden

NEE

Art. 11
Mijden

NEE

Art. 11
Mijden

.IA

1
Grote transportstromen
.IA

1
Grote transportstromen
.IA

1
Grote transportstromen
.IA

1
Grote transportstromen
.IA

Kies voor
wel routeren

Kies voor
niet routeren

Ad B) Hoe pak je een routering op?
Indien wordt besloten dat er een route voor het transport van gevaarlijke stoffen wordt
aangewezen, dan kunnen een negental stappen door de gemeente worden genomen.
Stap 1: check provinciale en landelijke net
Gemeenten doen er goed aan eerst te kijken welke Rijks- en provinciale wegen in hun
buurt vrijgegeven zijn; de route moet in ieder geval daarop aansluiten. Rijkswegen zijn
vrijgegeven voor het transport van gevaarlijke stoffen. In Gelderland zijn de provinciale
wegen ook vrijgegeven, behalve de wegen die worden genoemd in tabel BW3.1.
Tabel BW3.1 Lijst van niet aangewezen c.q. niet vrijgegeven provinciale wegen of delen
daarvan in Gelderland voor de routering van gevaarlijke stoffen, vastgesteld op 1 oktober
1998 (Regionale brandweer Gelderland-Zuid, 2005)
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Wegnr.
N310

Locatie
Gedeelte N224 Amsterdamseweg - N304 Otterlo en gedeelte aansluiting N310/N797
te Garderen - rotonde met N302 nabij Uddelermeer

N311

Gedeelte N310 Koningsweg-Schaarsbergen

N312

Gedeelte N319 Ruurlo - N 318 Winterswijk

N339

Gedeelte Bathmenseweg (km 4,635) - N332 Laren

N344

Gedeelte N302 Nieuw-Milligen - Apeldoorn

N740

Geheel, provinciegrens Overijssel - N824 Diepenheimseweg

N763

Geheel, provinciegrens Overijssel - N308 Zuiderzeestraatweg

N800

Geheel, Barneveld - N310 Stroe

N803

Geheel, Arnhem - N311 Koningsweg

N804

Geheel, N311 Koningsweg - N304 Hoenderloo

N816

Geheel, Lengel - N817 Ulft

N826

Geheel, Zutphen - N339 Laren

N831

Gedeelte Valkstraat (km 61,03) te Velddriel - N322 rotonde Alemsestoep

N832

Geheel, N831 Bernseweg - N322 Gameren

N836

Gedeelte De Meijbrug (km 21,32) te Andelst - Elst (km 28,710)

N837

Gedeelte N836 Indoornik - rotonde Achterstraat (km 3,73) te Heteren

N838

Geheel, Huissen - Gendt

N841

Geheel, Berg en Dal - Groesbeek

N843

Gedeelte provinciegrens Limburg - Knapheideweg (km 6,29) te Bredeweg

Stap 2: concept-ontwerp route
Met de overweging “of het mogelijk is situaties als verkeersdrempels, veerponten,
scherpe bochten, woonbebouwing, waterwingebieden etc. te vermijden” (aanvulling
door auteur), kan de veiligste route worden uitgestippeld. Daarbij blijkt het vaak
onmogelijk om alle risicovolle plekken te mijden. De wegen die een bepaalde
bestemming voor gevaarlijke stoffen ontsluiten (bijvoorbeeld een industrieterrein)
moeten worden aangewezen als route.
Het verdient aanbeveling om politie en brandweer in dit proces te betrekken. Ook andere
direct belanghebbenden, zoals het bedrijfsleven, praten vaak graag mee. Zo’n aanpak
doet recht aan de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet
bestuursrecht (Awb).
De vraag is altijd of “the best road available” goed genoeg is. Misschien zijn er
aanpassingen nodig, zoals het weghalen van drempels of aanpassing van een kruispunt.
Stap 3: overleg met wegbeheerders
De gemeente mag niet-gemeentelijke wegen wel aanwijzen, maar altijd in overleg met
de betreffende wegbeheerder.
Stap 4: overleg met buurgemeenten
Uiteraard moeten de routeringsplannen van twee buurgemeenten op elkaar aansluiten.
Ook zal de route het doorgaande verkeer naar de buurgemeente die niet heeft gerouteerd
mogelijk moeten maken. Aangeraden wordt ook leges en handhaving met
buurgemeenten af te stemmen.
Stap 5: openbare voorbereidingsprocedure
Op routering is de openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4. Awb) van toepassing
(artikel 15, lid 2 van de Wvgs). Deze omvat bepalingen rond het ter inzage leggen en
inspraak.
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Stap 6: vaststellen routebesluit
De gemeenteraad stelt de uiteindelijke route vast door het aanpassen van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) of door het vaststellen van een aparte
routeringsverordening.
Stap 7: bekendmaking
De vastgestelde routering wordt bekend gemaakt zoals ieder besluit bij openbare
kennisgeving (afd. 3.6 Awb). Naast deze formele bekendmaking is het aan te raden ook
belanghebbenden (bedrijven, vervoerders, verladers, gemeentelijke diensten, etc.)
apart te informeren over de route op basis van art. 18 van de Wvgs.
Stel één contactpersoon aan voor het beantwoorden van vragen van het bedrijfsleven.
En, net zo belangrijk: zorg dat de andere medewerkers weten wie het is, zodat ze
telefoontjes goed kunnen doorverbinden.
Stap 8: bebording aanbrengen
De bekende oranje borden met stip en pijl moeten de vervoerders de juiste weg gaan
wijzen vanaf de gemeentegrens of de afslag van de snelweg. Het heeft geen zin om delen
van de rijksweg die door een gemeente lopen van bebording te voorzien. Dit schept alleen
maar verwarring voor het doorgaande verkeer. Borden langs de snelweg zouden dan van
niets naar niets wijzen. Bovendien worden rijkswegen door het Rijk gezien als het
veiligste wegennet waarover vervoer van gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden.
Stap 9: handhaving
In de regel zorgen de regiopolitie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) voor de
handhaving van de gemeentelijke route. Dit gebeurt door het staande houden van
wagens die zich buiten de route bevinden, voor controle van de vrachtbrief en de
ontheffing, die altijd op de wagen aanwezig moet zijn. De oranje bebording met
stofnummers op de bulkwagen is een eerste indicatie voor de handhavers.
Handhaving werkt effectiever bij een goed inzicht in de vervoersstromen.
Milieuvergunningen, enquêtes en overleg met bedrijfsorganisaties kunnen hierbij
helpen.
Ad C) Alternatieven voor routering
Indien wordt afgezien om een routering in te stellen, dan is het goed om te weten dat:
-

De bebouwde kom bij de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) al verboden gebied
is voor transport van gevaarlijke stoffen, tenzij het vervoer noodzakelijk is vanwege
laden of lossen of als er geen alternatieve route beschikbaar is.

-

Met convenanten gewerkt kan worden, om het vervoer van gevaarlijke stoffen voor
een beperkt aantal bedrijven te regelen. Dit alternatief is wellicht verstandig als een
relatief kleine groep bedrijven verantwoordelijk is voor het transport van
gevaarlijke stoffen. De naleving van een convenant is echter niet wettelijk
afdwingbaar en dit is bij routering wel het geval. Naast de flexibiliteit is een ander
voordeel van een convenant dat je er ook niet-routeplichtige gevaarlijke stoffen in
kunt opnemen. Zo is LPG een routeplichtige gevaarlijke stof, maar benzine niet. In
een convenant kun je vastleggen dat ook vervoerders van benzine een bepaalde
route dienen te volgen.
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Bijlage 4

Weg:

Vuistregels weg
Deze vuistregels zijn afkomstig uit de Handreiking externe veiligheid vervoer gevaarlijke
stoffen van VNG, Den Haag, 1998. De vuistregels zijn letterlijk overgenomen. Her en der
wordt verwezen naar het rekenprogramma IPO-RBM. Voor berekeningen kan
tegenwoordig beter gebruik worden gemaakt van RBMII. De handreiking heeft het verder
over individueel risico. Tegenwoordig wordt dit aangeduid met plaatsgebonden risico.

1

Inleiding
In het volgende zal veel gebruik worden gemaakt van aantallen. Het gaat bij het
wegtransport met name om:
•

de aantallen LPG-tankwagens per jaar over een wegvak;

•

de aantallen tankwagens per jaar in voor de externe veiligheid relevante

stofcategorieën over een wegvak.
Stofcategorieën
De risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen zijn onder andere afhankelijk van
stofeigenschappen, zoals vluchtigheid en giftigheid. Het scala van vervoerde stoffen is
zeer groot. Het omvat vaste stoffen, vloeistoffen en gassen, brandbaar, toxisch of beide.
Om de berekeningen werkbaar te houden, worden de stoffen in categorieën ingedeeld.
Stoffen die door hun combinatie van eigenschappen weinig ‘gevaarspotentie’ hebben,
komen in de categorie ‘niet relevant voor de externe veiligheid’. Met de overige
categorieën wordt het risico berekend. Deze categorieën zijn:
LF1 Brandbare vloeistof bijvoorbeeld diesel
LF2 Zeer brandbare vloeistof bijvoorbeeld benzine
LT1 Toxische vloeistof bijvoorbeeld acrylnitril
LT2 Toxische vloeistof
LT3 Toxische vloeistof
LT4 Toxische vloeistof
GF1 Brandbaar tot vloeistof verdicht gas
GF2 Brandbaar tot vloeistof verdicht gas bijvoorbeeld butaan
GF3 Brandbaar tot vloeistof verdicht gas bijvoorbeeld propaan
GT1 Toxisch tot vloeistof verdicht gas
GT2 Toxisch tot vloeistof verdicht gas
GT3 Toxisch tot vloeistof verdicht gas bijvoorbeeld ammoniak
GT4 Toxisch tot vloeistof verdicht gas
GT5 Toxisch tot vloeistof verdicht gas
GT6 Toxisch tot vloeistof verdicht gas
Een hoger getal duidt op een hogere gevaarspotentie. Wanneer tellingen van het vervoer
worden uitgevoerd dienen de resultaten ook in termen van deze categorieën te worden
gegeven. De indelingssystematiek staat beschreven in ‘Systematiek voor het indelen van
stoffen ten behoeve van risicoberekeningen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen’,
deelproject S3b van het project Veiligheid Vervoer over Water, Ministerie van V&W, juni
1995.
Toepassingsgebied
Zoals gesteld in de inleiding op deze bijlage zijn de vuistregels een eerste zeef: zij
selecteren die situaties uit, waarin zeker geen sprake is van een extern
veiligheidsprobleem. Zij zijn grofstoffelijk en houden geen rekening met details van de
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situatie die moet worden beoordeeld, zoals lokale variaties in bebouwingsdichtheid of in
ongevalsfrequentie. Bij iedere toepassing ervan dient de gebruiker zich goed rekenschap
te geven van deze beperkingen.
2

Routetype: autosnelweg

2.1

Toetsing individueel risico
Onder een autosnelweg wordt verstaan een weg waarop bij normale verkeersafwikkeling
een maximum snelheid geldt van 100 km/uur of hoger.
Vuistregel 1: Een autosnelweg heeft geen 10-5–contour.
Vuistregel 2: Wanneer het aantal LPG-tankwagens per jaar lager is dan 6.500, heeft een
autosnelweg geen 106–contour.
Vuistregel 3: Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankwagens
(bulkvervoer) in voor de externe veiligheid relevante categorieën per jaar kleiner is dan
27.000, heeft een autosnelweg geen 10-6–contour.
N.B.
1.

De vuistregels toepassen in de aangegeven volgorde.

2.

Wanneer een vuistregel aangeeft dat een 10-6–contour mogelijk is, pas dan de

3.

De vuistregels gelden voor een situatie met een gemiddelde verkeersveiligheid. Bij

IPORBM toe.
een blijkens de lokale ervaring ‘berucht’ punt, zoals gelijkvloerse kruisingen en
aansluitingen, dient de vuistregel met voorzichtigheid te worden gehanteerd.
Indien mogelijk dient de IPORBM te worden toegepast.
4.

De vuistregels gelden voor een breed spectrum van vervoerssamenstellingen. Alleen
wanneer het aandeel toxische stoffen sterk van het gemiddelde afwijkt, zijn de
vuistregels ongeschikt. Ter oriëntatie geeft tabel BW4.1 voor de toxische
stofcategorieën de aantallen transporten waarbij de betreffende categorie een
mogelijke bijdrage levert tot een 10-6– contour.

Tabel BW 4.1 Benodigde aantallen

Stofcategorie

transporten voor een 10-6-contour

GT2 of GT3

> 8.000

GT4, GT5, GT6

> 4.000

LT2

>10.000

LT3

> 2.000

LT4

> 700

Aantal passages per jaar benodigd voor een 10-6-contour

2.2. Toetsing groepsrisico
Vuistregel 1: Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankwagens
(bulkvervoer) bevat uit de categorieën LT4, GT5 of GT6 (ongeacht de aantallen), pas dan
de IPO-RBM toe.
Vuistregel 2: Wanneer de combinatie van aantallen LPG-tankwagens per jaar en
inwonerdichtheid lager is dan die in tabel BW4.2, wordt de oriënterende waarde van het
groepsrisico niet overschreden (ongeacht de afstand van de bebouwing tot de weg).
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Tabel BW4.2 Drempelwaarden LPG-

Aantal LPG-tankwagens (/jr)
Dichtheid (inw./ha)

tankwagens, autosnelweg

Eenzijdige bebouwing

Tweezijdige bebouwing

100

500

90

600

100
100

80

700

200

70

900

200

60

1.300

300

50

1.800

400

40

2.800

600

30

5.100

1.100

20

11.000

2.500

10

45.500

10.000

Vuistregel 3: Wanneer de combinatie van aantallen tankwagens per jaar met voor de
externe veiligheid relevante stoffen en inwonerdichtheid lager is dan die in tabel BW4.3,
wordt de oriënterende waarde van het groepsrisico niet overschreden (ongeacht de
afstand van de bebouwing tot de weg).
N.B.
1.

De vuistregels toepassen in de aangegeven volgorde.

2.

Wanneer een vuistregel aangeeft dat de oriënterende waarde van het groepsrisico
overschreden kan worden, pas dan de IPO-RBM toe.
Aantal tankwagens (/jr)

Tabel BW4.3 Drempelwaarden
tankwagens gevaarlijke stoffen,

Dichtheid (inw./ha)

Eenzijdige bebouwing

autosnelweg

100

2.500

Tweezijdige bebouwing
600

90

3.500

700

80

4.000

900

70

5.500

1.200

60

7.500

1.600

50

10.500

2.500

40

16.500

3.500

30

29.500

6.500

20

66.500

14.500

10

266.000

60.000

3.

De vuistregels gelden voor een situatie met een gemiddelde verkeersveiligheid. Bij
een blijkens de lokale ervaring ‘berucht’ punt, zoals gelijkvloerse kruisingen en
aansluitingen, dient de vuistregel met voorzichtigheid te worden gehanteerd.
Indien mogelijk dient de IPO-RBM te worden toegepast.

3

Routetype: weg buiten de bebouwde kom (80 km/uur)

3.1

Toetsing individueel risico
Vuistregel 1: Een 80 km/uur-weg heeft geen 10-5-contour.
Vuistregel 2: Wanneer het aantal LPG-tankwagens per jaar lager is dan 2.300, heeft een
80 km/uur-weg geen 10-6-contour.
Vuistregel 3: Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankwagens
(bulkvervoer) in voor de externe veiligheid relevante categorieën per jaar kleiner is dan
7.500 heeft een 80 km/uur-weg geen 10-6-contour.
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1.

De vuistregels toepassen in de aangegeven volgorde.

2.

Wanneer een vuistregel aangeeft dat een 10-6-contour mogelijk is, pas dan de IPO-

3.

De vuistregels gelden voor een situatie met een gemiddelde verkeersveiligheid. Bij

RBM toe.
een blijkens de lokale ervaring ‘berucht’ punt, zoals gelijkvloerse kruisingen en
aansluitingen, dient de vuistregel met voorzichtigheid te worden gehanteerd.
Indien mogelijk dient de IPO-RBM te worden toegepast.
4.

De vuistregels gelden voor een breed spectrum van vervoerssamenstellingen. Alleen
wanneer het aandeel toxische stoffen sterk van het gemiddelde afwijkt, zijn de
vuistregels ongeschikt. Ter oriëntatie geeft tabel BW4.4 voor de toxische
stofcategorieën de aantallen transporten waarbij de betreffende categorie een
mogelijke bijdrage levert tot een 10-6-contour.

Tabel BW4.4 Benodigde aantallen

Stofcategorie

transporten voor een 10-6-contour

GT2 of GT3

3.2

Aantal passages per jaar benodigd voor een 10-6-contour
>3.000

GT4, GT5, GT6

>2.000

LT2

>3.000

LT3

> 700

LT4

> 300

Toetsing groepsrisico
Vuistregel 1: Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankwagens
(bulkvervoer) bevat uit de categorieën LT3, LT4, GT5 of GT6, pas dan de IPO-RBM toe.
Vuistregel 2: Wanneer de combinatie van aantallen LPG-tankwagens per jaar en
inwonerdichtheid lager is dan die in tabel BW4.5, wordt de oriënterende waarde van het
groepsrisico niet overschreden (ongeacht de afstand van de bebouwing tot de weg).
Aantal LPG-tankwagens (/jr)
Dichtheid (inw./ha)

Eenzijdige bebouwing

Tweezijdige bebouwing

Tabel BW4.5 Drempelwaarden LPG-

100

200

30

tankwagens, weg 80 km/uur

90

200

40

80

200

50

70

300

70

60

400

100

50

600

100

40

1.000

200

30

1.800

400

20

4.000

900

10

16.000

3.500

Vuistregel 3: Wanneer de combinatie van aantallen tankwagens per jaar met voor de
externe veiligheid relevante stoffen en inwonerdichtheid lager is dan die in tabel BW4.6,
wordt de oriënterende waarde van het groepsrisico niet overschreden (ongeacht de
afstand van de bebouwing tot de weg).
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Tabel BW4.6 Drempelwaarden

Aantal tankwagens (/jr)
Dichtheid (inw./ha)

tankwagens gevaarlijke stoffen,
weg 80 km/uur

Eenzijdige bebouwing

Tweezijdige bebouwing

100

900

90

1.200

200
300

80

1.500

300

70

2.000

400

60

2.500

600

50

4.000

900

40

6.000

1.300

30

10.500

2.500

20

23.500

5.500

10

94.000

21.500

N.B.
1.

De vuistregels toepassen in de aangegeven volgorde.

2.

Wanneer een vuistregel aangeeft dat de oriënterende waarde van het groepsrisico

3.

De vuistregels gelden voor een situatie met een gemiddelde verkeersveiligheid. Bij

overschreden kan worden, pas dan de IPO-RBM toe.
een blijkens de lokale ervaring ‘berucht’ punt, zoals gelijkvloerse kruisingen en
aansluitingen, dient de vuistregel met voorzichtigheid te worden gehanteerd.
Indien mogelijk dient de IPO-RBM te worden toegepast.
4

Routetype: weg binnen de bebouwde kom (50 km/uur)

4.1

Toetsing individueel risico
Vuistregel 1: Een 50 km/uur-weg heeft geen 10-5-contour.
Vuistregel 2: Wanneer het aantal LPG-tankwagens per jaar lager is dan 8.000, heeft een
50 km/uur-weg geen 10-5-contour.
Vuistregel 3: Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankwagens
(bulkvervoer) in voor de externe veiligheid relevante categorieën per jaar kleiner is dan
22.000, heeft een 50 km/uur-weg geen 10-6-contour.
N.B.
1.

De vuistregels toepassen in de aangegeven volgorde.

2.

Wanneer een vuistregel aangeeft dat een 10-6-contour mogelijk is, pas dan de IPO-

3.

De vuistregels gelden voor een situatie met een gemiddelde verkeersveiligheid. Bij

RBM toe.
een blijkens lokale ervaring ‘berucht’ punt, zoals gelijkvloerse kruisingen en
aansluitingen, dient de vuistregel met voorzichtigheid te worden gehanteerd.
Indien mogelijk dient de IPO-RBM te worden toegepast.
4.

De vuistregels gelden voor een breed spectrum van vervoerssamenstellingen. Alleen
wanneer het aandeel toxische stoffen sterk van het gemiddelde afwijkt, zijn de
vuistregels ongeschikt. Ter oriëntatie geeft tabel BW4.7 voor de toxische
stofcategorieën de aantallen transporten waarbij de betreffende categorie een
mogelijke bijdrage levert tot een 10-6-contour.
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Tabel BW4.7 Benodigde aantallen

Stofcategorie

transporten voor een 10-6-contour

GT2 of GT3

>10.000

GT4, GT5, GT6

> 8.000

LT2

> 8.000

4.2

Aantal passages per jaar benodigd voor een 10-6-contour

LT3

> 2.000

LT4

> 800

Toetsing groepsrisico
Vuistregel 1: Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankwagens
(bulkvervoer) bevat uit de categorieën LT3, LT4, GT5 of GT6, pas dan de IPO-RBM toe.
Vuistregel 2: Wanneer de combinatie van aantallen LPG-tankwagens per jaar en
inwonerdichtheid lager is dan die in tabel BW4.8, wordt de oriënterende waarde van het
groepsrisico niet overschreden (ongeacht de afstand van de bebouwing tot de weg).
Aantal LPG-tankwagens (/jr)

Tabel BW4.8 Drempelwaarden
LPG-tankwagens, weg 50 km/uur

Dichtheid (inw./ha)

Eenzijdige bebouwing

Tweezijdige bebouwing

100

500

100

90

700

100

80

800

200

70

1.100

200

60

1.500

300

50

2.000

500

40

3.500

700

30

6.000

1.500

20

13.500

3.000

10

53.000

11.500

Vuistregel 3: Wanneer de combinatie van aantallen tankwagens per jaar met voor de
externe veiligheid relevante stoffen en inwonerdichtheid lager is dan die in tabel BW4.9,
wordt de oriënterende waarde van het groepsrisico niet overschreden (ongeacht de
afstand van de bebouwing tot de weg).
Aantal LPG-tankwagens (/jr)

Tabel BW4.9 Drempelwaarden
tankwagens gevaarlijke stoffen,
weg 50 km/uur

Dichtheid (inw./ha)

Eenzijdige bebouwing

Tweezijdige bebouwing

100

3.500

700

90

4.000

900

80

5.000

1.100

70

6.500

1.500

60

9.000

2.000

50

13.000

3.000

40

20.500

4.500

30

36.500

8.000

20

82.000

17.500

10

326.000

71.000

N.B.
1.

De vuistregels toepassen in de aangegeven volgorde.

2.

Wanneer een vuistregel aangeeft dat de oriënterende waarde van het groepsrisico
overschreden kan worden, pas dan de IPO-RBM toe.
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3.

De vuistregels gelden voor een situatie met een gemiddelde verkeersveiligheid. Bij
een blijkens de lokale ervaring ‘berucht’ punt, zoals gelijkvloerse kruisingen en
aansluitingen, dient de vuistregel met voorzichtigheid te worden gehanteerd.
Indien mogelijk dient de IPO-RBM te worden toegepast.
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3 Spoor

3.1

‘Spoorwijzer’
De onderwerpen die in dit hoofdstuk aan bod komen, zijn hieronder vermeld. Tevens is
aangegeven in welke paragraaf de betreffende informatie is te vinden.

Bepaling risicosituatie langs spoorwegen (§3.3)
Achterhaal transportgegevens (§3.3.2)
Raadpleeg de Risicoatlas spoor en andere studies (§3.3.3)
Pas de vuistregels toe (§3.3.4)
Bereken de risicosituatie (§3.3.5)

Bepaling mogelijke effecten langs spoorwegen? (§1.5)
Raadpleeg standaardoverzicht (§1.5.1)
Benader regionale brandweer (§1.5.1)
Bereken mogelijke effecten (§1.5.2.)

Beheersing/vermindering van risico’s en effecten
Niet modaliteitsspecifieke mogelijkheden (§1.6)
Modaliteisspecifieke mogelijkheden (§2.4)

3.2

Risicobeleid en actoren

3.2.1 Risicobeleid
De Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) is de eerstaangewezen wet omtrent het vervoer
van gevaarlijke stoffen. De wet heeft als doelstelling het bevorderen van de openbare
veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
implementeert internationale regelgeving en specificeert de uitvoering van de wet. De
Regeling Vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) hangt net als het Besluit
vervoer gevaarlijke stoffen onder de Wvgs en voorziet in een classificatie van alle
chemische én minerale producten die voor vervoer in aanmerking komen en geeft de
behandelwijze weer. De regeling gaat ook in op de technische eisen van verpakkingen en
spoorwagens en is een vertaling van het RID (Règlement concernant le transport
international ferroviaire des marchandises dangereuses) voor Nederland.
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De Nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS) stelt een risiconormering
vast voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In de Circulaire Risiconormering vervoer
gevaarlijke stoffen operationaliseert vervolgens de nota in termen van onder andere de
uitwerking van de normen voor het PR en de toepassing ervan. De normen zijn niet
wettelijk verankerd; er kan dus gemotiveerd van worden afgeweken. Alleen
zwaarwegende maatschappelijke, economische of planologische redenen kunnen ervoor
zorgen dat mag worden afgeweken van risiconormen voor het transport van gevaarlijke
stoffen. Een goede motivatie is daarom van belang. Een wettelijke verankering van
genoemde normen is echter wel op handen.
Recent is de Nota vervoer gevaarlijke stoffen uitgekomen. De hoofdlijnen van de
beleidsvernieuwing omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen zoals deze zijn
vastgelegd in de Nota mobiliteit worden integraal uitgewerkt. Ook stelt het Rijk een
nationaal basisnet vast, waarover gevaarlijke stoffen kunnen worden vervoerd. De
gebruiksruimte op dit net wordt gewaarborgd via een basisnettoets, die onderdeel
uitmaakt van de vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (de verruimde
reikwijdte). Het Registratiebesluit risicosituaties gevaarlijke stoffen voorziet in een
verplichting om risicovolle situaties te registreren.
In paragraaf 1.3 is het beleid en de wet- en regelgeving nader toegelicht.
3.2.2 Actoren
Voor vragen aangaande het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor kan met de
instanties uit tabel 3.3.2 contact opgenomen worden.
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Tabel 3.3.2 Informatieleverende en ondersteunende organisaties spoortransport

Modaliteit: SPOOR
Specifieke informatieleverende organisaties
Informatiebronnen

Prorail

Contactgegevens

Informatie over …

Prorail

Transportgegevens over spoor. Tevens informatie over het beheer van

Secretariaat ProRail

het spoor, het leiden van het treinverkeer, coördineren en opheffen van

Capaciteitstoedeling

calamiteiten op en rond het spoor en informatie aangaande de

Tel: 030 – 235 36 35

dagelijkse gang van zaken.

www.prorail.nl

Het secretariaat van ProRail
capaciteitstoedeling biedt informatie
over gerealiseerd en toekomstig
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3.3

Hoe bepaal je de risicosituatie langs het spoor?
Om te bepalen wat de risicosituatie is langs spoortrajecten is het noodzakelijk om te
weten hoeveel en welke stoffen worden getransporteerd. In paragraaf 3.3.1 komen dan
ook de stoffen aan bod. Paragraaf 3.3.2 geeft kort aan hoe de transportaantallen kunnen
worden achterhaald. De resultaten van studies die zinvolle risico-informatie bevatten
komen in paragraaf 3.3.3 aan bod, waarna paragraaf 3.3.4 vervolgens vuistregels geeft.
Paragraaf 3.3.5 behandelt risicoberekeningen die kunnen worden uitgevoerd om risico’s
in kaart te brengen.
In de handreiking Ruimtelijke Verkenning van ProRail komt min of meer eenzelfde
manier van werken aan bod. Het gaat hierbij om risicobepaling bij nieuwe
bestemmingen langs het spoor.

3.3.1 Wat wordt vervoerd?
Een grote variatie aan gevaarlijke stoffen wordt vervoerd over het spoor. Van veel stoffen
is de exacte waarde van stofeigenschappen die nodig zijn voor risicoberekeningen niet
bekend. Veel stoffen zullen daarnaast ongeveer eenzelfde risico opleveren. Om deze
redenen worden stoffen die op elkaar lijken wat betreft de risico’s die ermee gepaard
gaan samengevoegd per hoofdcategorie. Bij het spoor is vanuit het verleden een andere
indeling van stoffen toegepast dan bij het wegtransport. In tabel 3.3.1 staan de
stofcategorieën voor spoor genoemd, evenals een voorbeeldstof voor iedere stofcategorie.
Tabel 3.3.1 Overzicht
stofcategorieën spoor

Naam stofcategorie

Omschrijving

Voorbeeldstof

A

Brandbaar gas

Propaan en LPG

B2

Giftig gas

Ammoniak

B3

Zeer giftig gas

Chloor

C3

Zeer brandbare vloeistof

Hexaan

D3

Acrylnitril

Acrylnitril

D4

Zeer giftige vloeistof

Fluorwaterstof

De bovenstaande tabel laat de diversiteit zien van gevaarlijke stoffen die over het spoor
vervoerd worden. Chloor, ammoniak en LPG worden daarvan het meest door Nederland
vervoerd per spoor. Jaarlijks wordt 750.000 ton ammoniak, 3,5 miljoen ton LPG en
330.000 ton chloor (waarvan er 37.000 per trein) getransporteerd.
In de toekomst zal hier het een en ander in gaan veranderen. Medio 2006 zal het
chloortransport in Nederland flink gaan afnemen (stopzetting chloorfabriek Hengelo,
uitbreiding productiecapaciteit in Rotterdam). Verder zal de in aanleg zijnde
Betuweroute worden gebruikt om gevaarlijke stoffen te vervoeren. Daarbij zullen de
vaste routes ontlast worden, met name in de stedelijke gebieden (Brabant). Ook
Gelderland zal van de ontlasting van risicovol goederenvervoer profiteren. Voor
achtergronden, aanleg, voortgang, exploitatie en toekomst: zie www.betuweroute.nl.
3.3.2 Transportaantallen
Om vuistregels te kunnen hanteren, om RBMII te gebruiken of om een QRA te maken,
zullen transportgegevens voorhanden moeten zijn. Is bekend hoeveel transporten van
gevaarlijke stoffen er zijn en deze hoeveelheden ook voldoende recent zijn (niet ouder
dan 5 jaar), dan kan met één van deze methodieken aan de slag worden gegaan. Indien
transportgegevens echter niet voorhanden of gedateerd zijn, dan zullen deze gegevens
eerst gegenereerd dienen te worden.
Transportgegevens over het spoor zijn relatief makkelijk voorhanden. ProRail kan voor
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Figuur 3.3.2 In geheel Nederland

een specifiek spoortracé aangeven welke stoffen in welke hoeveelheid getransporteerd

vindt via het spoor vervoer van

worden. Voor contactgegevens: zie 3.2.2.

gevaarlijke stoffen plaats

3.3.3 Risicoatlas spoor en COEV/ANKER
In de Risicoatlas spoor (RAS) en het Consequentieonderzoek Externe Veiligheid (COEV) in
het kader van het project ANKER zijn risicoberekeningen uitgevoerd voor die baanvakken
waarvoor door ProRail gegevens van het transport van gevaarlijke stoffen zijn gegeven.
De RAS uit 2001 is gebaseerd op basis van vervoercijfers uit 1998 en op diverse plaatsen in
Nederland komen langs spoorwegen relatief hoge PR’s en GR’s voor. Voor de provincie
Gelderland zijn enkele plaatsen bij het spoor geconstateerd waar een wat hoger PR of GR
is berekend.
Het COEV/ANKER is in 2005 uitgekomen en geeft voor onder andere de modaliteit spoor
het PR en GR op dezelfde baanvakken die in de RAS worden beschouwd. Het
COEV/ANKER hanteert echter voor de risicoberekeningen het rekenprogramma RMBII in
plaats van IPORBM. Het COEV/ANKER rekent met vervoergegevens uit 2002, terwijl RAS
op gegevens uit 1998 is gebaseerd. Zodoende kunnen de resultaten van het COEV/ANKER
en de RAS van elkaar afwijken. Ook wordt in het COEV/ANKER met behulp van
geprognosticeerde vervoergegevens de risicosituatie in 2010 in kaart gebracht. Nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen in het invloedsgebied van een transportroute kunnen het
groepsrisico echter nog wel beïnvloeden. Het plaatsgebonden risico blijft wel gelijk bij
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, alleen kunnen zich ook binnen de risicocontouren
van het plaatsgebonden risico nieuwe objecten bevinden en zo voor knelpunten zorgen in
de toekomst.
In het COEV/ANKER worden diverse PR-knelpunten en overschrijdingen van de
oriënterende waarde van het GR gesignaleerd voor Nederlandse wegen op basis van
vervoercijfers uit 2002. Op basis van dezelfde cijfers worden enkele GR aandachtspunten
geconstateerd, terwijl in 2010 geen hoge risico’s (PR en GR) worden verwacht.
Voor de beschouwde baanvakken en de uitkomsten van de risicostudies wordt verwezen
naar de RAS en het COEV/ANKER. De RAS is te vinden op www.rws-avv.nl.
3.3.4 Vuistregels spoor
In lang niet alle gevallen is het noodzakelijk om risico’s van het transport van gevaarlijke
stoffen te berekenen. Er zijn ondergrenzen waarbij er per definitie geen risiconormen
kunnen worden overschreden en vuistregels geven deze ondergrenzen aan. Verdere
rekenexercities zijn dan overbodig. Voor zowel weg, spoor, water en buisleidingen
gelden vuistregels. Door voortschrijdende inzichten wordt nu aangenomen dat de
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vuistregels voor spoor, weg en water een overschatting inhouden van de risico’s. Bij buis
gaat het echter eerder om een onderschatting. In de Handreiking externe veiligheid
vervoer gevaarlijke stoffen (VNG, 1998) worden de vuistregels weergegeven. De
vuistregels zijn nog steeds geldig, ondanks gewijzigde inzichten. Dit houdt verband met
de ondergrenzen die de vuistregels aangeven. In bijlage 1 achter dit hoofdstuk zijn de
vuistregels voor het spoor opgenomen.
In veel gevallen zijn de vuistregels te hanteren als één of meerdere van de onderstaande
gegevens bekend zijn:
•

welke stoffen over het spoor worden vervoerd;

•

hoeveel transporten over het spoor plaatsvinden;

•

en voor het bepalen van het GR wat de bevolkingsdichtheden zijn langs het spoor.

3.3.5 Risicoberekeningen
Als uit de vuistregels blijkt dat een rekenexercitie nodig is, dan kunnen met behulp van
RBMII risico’s worden berekend. Het rekenprogramma RBMII, de opvolger van IPO-RBM,
voorziet in de behoefte aan een gestandaardiseerde rekenmethodiek. In paragraaf 1.4.4
en in de algemene bijlage 3 wordt nader ingegaan op RBMII.
Wie geen behoefte heeft aan een gestandaardiseerde rekenmethode en meer
gedetailleerde risico-informatie wenst, kan voor een QRA kiezen, oftewel een
Quantitative Risk Assessment. In paragraaf 1.4.5 wordt nader ingegaan op een
dergelijke rekenmethode.
Nog goed om te weten is dat personen die onderweg zijn (zich op de route bevinden: in
auto’s, treinen en op schepen), nooit in risicoberekeningen worden meegenomen. Bij
stations worden bijvoorbeeld wachtende reizigers ook niet meegerekend in de
risicoberekeningen.

3.4

Mogelijkheden voor gemeente en provincie
De mogelijkheden die gemeente en provincie hebben om risico’s en effecten te beheersen
en te beperken zijn voor een deel voor elke modaliteit hetzelfde. Paragraaf 1.6 gaat hier
op in. Daar komt aan de orde welke maatregelen genomen kunnen worden in iedere fase
van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg).
Maatregelen die specifiek voor spoor zijn, passeren in deze paragraaf de revue.

3.4.1 Aanpak bij de bron
Afstand houden tussen spoorwegen en nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten
Een aanpak die dicht bij de bron ligt, is te zorgen dat bij nieuwe of geplande (beperkt)
kwetsbare objecten, zoals woningen, een voldoende veilige afstand wordt aangehouden
ten opzichte van spoorwegen waarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd of
zullen worden getransporteerd. Hierdoor wordt voorkomen dat zich (in de toekomst)
externe veiligheidsproblemen voordoen. De vraag wat voldoende veilige afstanden zijn is
moeilijk met een algemeen antwoord af te doen. Het ligt aan de stofcategorie,
transportaantallen, wijze van vervoer en bevolkingsdichtheid welke afstand veilig is. Op
basis van vuistregels (voor spoor zie bijlage 1) of risicoberekeningen (zie paragraaf 1.4.4
en 1.4.5) kan een indruk verkregen worden van de aan te houden afstanden, die
maatschappelijk geaccepteerd zijn als het gaat om het risico dat je als mens kunt lopen.
Let wel: afstanden zijn pas veilig als een effectafstand is gehanteerd.
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Kritisch kijken naar vestiging van bedrijven in verband met transporten
Als kritisch wordt gekeken naar de vestiging van bedrijven die transporten van
gevaarlijke stoffen aantrekken via spoor, dan kan in een vroeg stadium invloed
uitgeoefend worden op het transport van gevaarlijke stoffen. Bij de vestiging van
inrichtingen wordt over het algemeen alleen aandacht besteed aan de risico’s die vanuit
de inrichting aan de orde zijn, transportrisico’s blijven buiten beschouwing. Door na te
gaan of de bereikbaarheid van een voorgenomen locatie goed is en welke routes gevolgd
worden bij de aan- en afvoer van stoffen, kan een goede locatiekeuze bijdragen aan het
voorkómen van transportknelpunten wat betreft externe veiligheid.
Stimuleren van een veiliger railtransport
Gemeenten en provincies kunnen een stimulerende factor zijn voor een veiliger
railtransport, door invloed uit te oefenen op vervoerders en beheerders van het spoor.
Denk aan maatregelen als verbeterde hotbox-detectie ter voorkoming van ontsporing
door vastgelopen assen, het instellen van venstertijden, wagoninspecties voor vertrek,
hittewerende coating van LPG-ketelwagens, ketelwagons met kreukelzone,
ontsporingsdetectoren voor snelremming bij ontsporing en snelheidsbeperking invoeren
voor transporten met gevaarlijke stoffen
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Bijlage 1

Spoor: Vuistregels
Deze vuistregels zijn afkomstig uit de Handreiking externe veiligheid vervoer gevaarlijke
stoffen van VNG, Den Haag, 1998. De vuistregels zijn letterlijk overgenomen. Her en der
wordt verwezen naar het rekenprogramma IPO-RBM. Voor berekeningen kan
tegenwoordig beter gebruik worden gemaakt van RBMII.
1

Inleiding
In het volgende zal veel gebruik worden gemaakt van aantallen ketelwagens die over een
standaard baanvak passeren. Het gaat bij het railtransport met name om:
-

de aantallen ketelwagens per jaar met zeer brandbare vloeistoffen over een
baanvak;

-

de aantallen ketelwagens per jaar met LPG over een baanvak;

-

de aantallen ketelwagens per jaar in voor de externe veiligheid relevante
stofcategorieën over een baanvak.

Stofcategorieën
De risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen zijn onder andere afhankelijk van
stofeigenschappen, zoals vluchtigheid en giftigheid. Het scala van vervoerde stoffen is
zeer groot. Het omvat vaste stoffen, vloeistoffen en gassen, brandbaar, toxisch of beide.
Om de berekeningen werkbaar te houden, worden de stoffen in categorieën ingedeeld.
Stoffen die door hun combinatie van eigenschappen weinig ‘gevaarspotentie’ hebben,
komen in de categorie ‘niet relevant voor de externe veiligheid’. Met de overige
categorieën wordt het risico berekend. Deze categorieën zijn:
Ablok

Brandbaar tot vloeistof verdicht gas (bijvoorbeeld LPG) in een bloktrein

Abont

Brandbaar tot vloeistof verdicht gas (bijvoorbeeld LPG) in een bonte trein

B2

Toxisch tot vloeistof verdicht gas bijvoorbeeld ammoniak

B3

Toxisch tot vloeistof verdicht gas

Chloor

Toxisch tot vloeistof verdicht gas

D3

Toxische vloeistof

D4

Zeer toxische vloeistof bijvoorbeeld waterstoffluoride

C3

Brandbare vloeistof bijvoorbeeld benzine

Een hoger getal duidt op een hogere gevaarspotentie. Wanneer tellingen van het vervoer
worden uitgevoerd, dienen de resultaten ook in termen van deze categorieën te worden
gegeven.
De indelingssystematiek staat beschreven in Systematiek voor het indelen van stoffen
ten behoeve van risicoberekeningen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, deelproject
S3b van het project Veiligheid Vervoer over Water, Ministerie van V&W, juni 1995.
Toepassingsgebied
Zoals gesteld in de inleiding op deze bijlage zijn de vuistregels een eerste zeef: zij
selecteren die situaties uit, waarin zeker geen sprake is van een extern
veiligheidsprobleem. Zij zijn grofstoffelijk en houden geen rekening met details van de
situatie die moet worden beoordeeld, zoals lokale variaties in bebouwingsdichtheid of in
ongevalsfrequentie. Bij iedere toepassing ervan dient de gebruiker zich goed rekenschap
te geven van deze beperkingen.
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2

Baanvaktype: hoge snelheid (>40 km/uur)

2.1

Toetsing individueel risico
Vuistregel 1: Een baanvak heeft geen 10-5-contour.
Vuistregel 2: Wanneer het aantal ketelwagens per jaar met zeer brandbare vloeistof
(categorie C3) lager is dan 3000, heeft een baanvak geen 10-6-contour.
Vuistregel 3: Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in ketelwagens
(bulkvervoer) in voor de externe veiligheid relevantie categorieën per jaar kleiner is dan
7000, heeft een baanvak geen 10-6-contour.
N.B.
1.

De vuistregels toepassen in de aangegeven volgorde.

2.

Wanneer een vuistregel aangeeft dat een 10-6-contour mogelijk is, pas dan de IPORBM toe.

3.

De vuistregels gelden voor vrije baan-situaties. Voor risicoberekeningen van sporen
op emplacementen en raccordementen zijn eigensoortige rekenmethodes
beschikbaar (zie Handleiding/Protocol voor het uitvoeren van een QRA voor
goederenemplacementen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1997).

4.

De vuistregels gelden voor een breed spectrum van vervoerssamenstellingen. Alleen
wanneer het aandeel toxische vloeistoffen sterk van het gemiddelde afwijkt, zijn de
vuistregels ongeschikt. Ter oriëntatie geeft tabel BS1.1 voor de toxische
stofcategorieën de aantallen transporten waarbij de betreffende categorie een
mogelijke bijdrage levert tot een 10-6-contour.

Tabel BS1.1 Benodigde aantallen

Stofcategorie

transporten voor een 10-6-contour

D3

>13.000

D4

> 9.000

2.2

Aantal passages per jaar benodigd voor een 10-6-contour

Toetsing groepsrisico
Vuistregel 1: Bevat vervoersstroom gevaarlijke stoffen in ketelwagens (bulkvervoer):
•

meer dan 60 ketelwagens in categorie B3 of

•

meer dan 300 ketelwagens met chloor, pas dan de IPO-RBM toe.

Vuistregel 2: Wanneer de combinatie van aantallen LPG-tankwagens per jaar en
inwonerdichtheid lager is dan in tabel BS1.2 wordt de oriënterende waarde van het
groepsrisico niet overschreden (ongeacht de afstand van de bebouwing tot het baanvak).
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Tabel BS1.2 Drempelwaarden LPG-

Aantal LPG-ketelwagens (/jr)
Dichtheid (inw./ha)

ketelwagens, baanvak >40 km/uur

Eenzijdige bebouwing

Tweezijdige bebouwing

100

1.600

350

90

2.000

450

80

2.500

550

70

3.000

700

60

4.500

950

50

6.500

1.400

40

10.000

2.200

30

20.000

4.000

20

40.000

8.500

Vuistregel 3: Wanneer de combinatie van aantallen ketelwagens per jaar met voor de
externe veiligheid relevante stoffen en inwonerdichtheid lager is dan in tabel BS1.3,
wordt de oriënterende waarde van het groepsrisico niet overschreden (ongeacht de
afstand van de bebouwing tot het baanvak).
Tabel BS1.3 Drempelwaarden

Aantal ketelwagens (/jr)

ketelwagens gevaarlijke stoffen,

Dichtheid (inw./ha)

baanvak >40 km/uur

Eenzijdige bebouwing

Tweezijdige bebouwing

100

7.500

1.600

90

9.000

2.000

80

12.000

2.500

70

15.000

3.500

60

21.000

4.500

50

30.000

6.500

40

47.000

11.000

30

83.000

18.000

20

187.000

40.000

N.B.
1. De vuistregel toepassen in de aangegeven volgorde.
2. Wanneer de vuistregel aangeeft dat de oriënterende waarde van het groepsrisico
overschreden kan worden, pas dan de IPO-RBM toe.
3

Baanvaktype: lage snelheid (<40 km/uur)
Op de volgende baanvakken geldt een snelheid van minder dan 40 km/uur (stand 1989):
Aansluiting 2HES – Rotterdam Kleiweg
Amsterdam Singelgracht – Amsterdam Westhaven
Blauwkapel Zuid Aansluiting – Blauwkapel Oost Aansluiting
Den Haag CS – Den Haag HS
Den Haag HS – Brinckhorst
Haarlem – Haarlem Goederenstation
Haarlem Noordelijke splitsing – Haarlem Zuidelijke splitsing
IJsselbrug Westervoort Westzijde – Arnhem goederenstation
Maastricht - Maastricht Bospoort – Grens
Velperbroek Aansluiting – Arnhem goederenstation
Weert – Budel – Grens
Harlingen – Harlingen Haven
Rotterdam Kleiweg – Hillegersberg Aansluiting
Santpoort Noord – IJmuiden
Op deze baanvakken zijn vanwege de lage rijsnelheid eigen vuistregels van toepassing.
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3.1

Toetsing individueel risico
Vuistregel 1: Een baanvak heeft geen 10-5-contour.
Vuistregel 2: Een baanvak heeft geen 10-6-contour.

3.2

Toetsing groepsrisico
Vuistregel 1: Bevat de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in ketelwagens (bulkvervoer):
•

meer dan 2.000 ketelwagens in de categorie B3 of

•

meer dan 8.000 ketelwagens met chloor, pas dan de IPO-RBM toe.

Vuistregel 2: Wanneer de combinatie van aantallen LPG-tankwagens per jaar en
inwonerdichtheid lager is dan die in tabel BS1.4 wordt de oriënterende waarde van het
groepsrisico niet overschreden (ongeacht de afstand van de bebouwing tot het baanvak).
Tabel BS1.4 Drempelwaarden LPGketelwagens, baanvak <40 km/uur

Aantal LPG-ketelwagens (/jr)
Dichtheid (inw./ha)

Eenzijdige bebouwing

Tweezijdige bebouwing

100

8.000

1.700

90

10.000

2.000

80

12.500

2.500

70

16.000

3.500

60

22.000

5.000

50

32.000

7.000

40

50.000

11.000

30

88.000

20.000

20

200.000

45.000

Vuistregel 3: Wanneer de combinatie van aantallen ketelwagens per jaar met voor de
externe veiligheid relevante stoffen en inwonerdichtheid lager is dan die in tabel BS1.5,
wordt de oriënterende waarde van het groepsrisico niet overschreden (ongeacht de
afstand van de bebouwing tot het baanvak).

Tabel BS1.5 Drempelwaarden
ketelwagens gevaarlijke stoffen,

Aantal ketelwagens (/jr)
Dichtheid (inw./ha)

baanvak <40 km/uur

Eenzijdige bebouwing

Tweezijdige bebouwing

100

37.500

8.000

90

46.000

10.000

80

58.500

12.500

70

76.500

16.000

60

104.000

22.000

50

150.000

32.000

40

234.000

49.500

30

416.000

88.000

N.B.
1.

De vuistregels toepassen in de aangegeven volgorde.

2.

Wanneer een vuistregel aangeeft dat de oriënterende waarde van het groepsrisico
overschreden kan worden, pas dan de IPO-RBM toe.
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4 Binnenwater

4.1

‘Waterwijzer’
De onderwerpen die in dit hoofdstuk aan bod komen, zijn hieronder vermeld. Tevens is
aangegeven in welke paragraaf de betreffende informatie is te vinden.

Bepaling risicosituatie langs waterwegen (§4.3)
Achterhaal transportgegevens (§4.3.2)
Raadpleeg de Risicoatlas hoofdvaarwegen Nederland en andere studies (§4.3.3)
Pas de vuistregels toe (§4.3.4)
Bereken de risicosituatie (§4.3.5)

Bepaling mogelijke effecten langs waterwegen? (§1.5)
Raadpleeg standaardoverzicht (§1.5.1)
Benader regionale brandweer (§1.5.1)
Bereken mogelijke effecten (§1.5.2.)

Beheersing/vermindering van risico’s en effecten
Niet modaliteitsspecifieke mogelijkheden (§1.6)
Modaliteisspecifieke mogelijkheden (§4.4)

4.2

Risicobeleid en actoren

4.2.1 Risicobeleid
De Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) is de eerstaangewezen wet omtrent het vervoer
van gevaarlijke stoffen. De wet heeft als doelstelling het bevorderen van de openbare
veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
implementeert internationale regelgeving en specificeert de uitvoering van de wet. De
Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) hangt, evenals het
Besluit vervoer gevaarlijke stoffen, onder de Wvgs en voorziet in technische normen die
aan het vervoer van gevaarlijke stoffen via de binnenwateren zijn gesteld en die
overeenkomen met de Europees geldende normen. De VBG vertaalt het ADNR (Règlement
pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin) voor de Nederlandse situatie.
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De Nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS) stelt een risiconormering
vast voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In de Circulaire Risiconormering vervoer
gevaarlijke stoffen operationaliseert vervolgens de nota in termen van onder andere de
uitwerking van de normen voor het PR en de toepassing ervan. De normen zijn niet
wettelijk verankerd; er kan dus gemotiveerd van worden afgeweken. Alleen
zwaarwegende maatschappelijke, economische of planologische redenen kunnen ervoor
zorgen dat mag worden afgeweken van risiconormen voor het transport van gevaarlijke
stoffen. Een goede motivatie is daarom van belang. Een wettelijke verankering van
genoemde normen is echter wel op handen.
Recent is de Nota vervoer gevaarlijke stoffen uitgekomen. De hoofdlijnen van de
beleidsvernieuwing omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen zoals deze zijn
vastgelegd in de Nota mobiliteit worden integraal uitgewerkt. Ook stelt het Rijk een
nationaal basisnet vast, waarover gevaarlijke stoffen kunnen worden vervoerd. De
gebruiksruimte op dit net wordt gewaarborgd via een basisnettoets, die onderdeel
uitmaakt van de vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (de verruimde
reikwijdte). Het Registratiebesluit risicosituaties gevaarlijke stoffen voorziet in een
verplichting om risicovolle situaties te registreren.
In paragraaf 1.3 is het beleid en de wet- en regelgeving nader toegelicht.
4.2.2 Actoren
Voor transportgegevens en andere informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen via
binnenwateren kan contact worden opgenomen met diverse organisaties. In tabel 4.2.2
staan deze organisaties genoemd.
Tabel 4.2.2 Informatieleverende

Modaliteit: BINNENWATER

organisaties transport via

Specifieke informatieleverende organisaties

binnenwateren

Informatiebronnen

Contactgegevens

Informatie over …

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat Directie

Rijkswaterstaat is

Directie Oost-Nederland

Oost-Nederland

verantwoordelijk voor het

Gildemeesterplein 1

beheersen voor o.a. de vaarwegen

6826 LL Arnhem

van de Nederlandse

tel. 026-3688911

binnenwateren.

Ondersteunende organisaties rampenbestrijding.

Onderzoeksraad

Raad voor de Transportveiligheid

Onderzoek naar mogelijke

voor Veiligheid

is per 1 februari 2005 opgehouden

oorzaken van rampen, zware

te bestaan (www.rvtv.nl).

ongevallen en andere voorvallen

De opvolger is de Onderzoeksraad

op andere beleidsterreinen.

voor Veiligheid

Doet voor zover van toepassing

Postbus 95404

ook onderzoek naar de

2509 CK Den Haag

crisisbeheersing en de

Tel: 070 - 333 70 00
Fax: 070 - 333 70 77
www.onderzoeksraad.nl
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Figuur 4.2.2 Transport van
gevaarlijke stoffen per
binnenvaartschip

4.3

Hoe bepaal je de risicosituatie langs binnenvaarwegen?
In deze paragraaf staan risico’s en effecten van het vervoer van gevaarlijke stoffen via de
binnenvaart centraal. Allereerst komen de stoffen aan bod die voor risico’s kunnen
zorgen langs vaarwegen. Dan wordt aangegeven hoe kan worden achterhaald hoeveel
tankschepen met gevaarlijke stoffen over binnenvaarwegen varen. Vervolgens komen
risico’s aan bod in de vorm van de resultaten van het Consequentieonderzoek Externe
Veiligheid (COEV, 2005). Ook effecten en effectafstanden worden besproken.

4.3.1 Wat wordt vervoerd?
Een grote variatie aan gevaarlijke stoffen wordt vervoerd over binnenvaarwegen. Van
veel stoffen is de exacte waarde van stofeigenschappen die nodig zijn voor
risicoberekeningen niet bekend. Veel stoffen zullen daarnaast ongeveer eenzelfde risico
opleveren. Om deze redenen worden stoffen die op elkaar lijken wat betreft de risico’s die
ermee gepaard gaan samengevoegd per hoofdcategorie volgens de indelingsmethodiek
(Aviv, 1999). Er zijn vier hoofdcategorieën onderscheiden: Gas of vloeistof (Liquid) en
Toxisch of brandbaar (Flammable): GT, LT, GF en LF. Aan deze categorieën wordt een getal
gekoppeld en hoe hoger het getal, hoe groter de gevaarspotentie in die groep. Om te
bepalen onder welke LF-, GT-, GF- of LT- categorie een bepaalde stof valt, dient men de
stofeigenschappen kookpunt, vlampunt en toxiciteit te weten. Voor meer informatie
hierover wordt verwezen naar bijlage 3 van AVIV (2001). Elke categorie heeft een
voorbeeldstof, die representatief is voor de categorie (zie tabel 4.3.1). De gevaarlijke
stoffen die worden vervoerd via de binnenvaart zijn voor het overgrote deel brandbare
gassen (GF) en vloeistoffen (LF). De indeling van stoffen is in tabel 4.3.1 opgenomen en is
dezelfde als bij wegen.
Tabel 4.3.1 Stofcategorieën en

Hoofdcategorie

Categorie

voorbeeldstoffen binnenwater

Brandbare gassen (GF)

GF3

Propaan

Toxische gassen (GT)

GT3

Ammoniak

Brandbare vloeistoffen (LF)

Toxische vloeistoffen (LT)
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Voorbeeldstof

LF1

Heptaan (diesel)

LF2

Pentaan (benzine)

LT1

Acrylnitril

LT2

Propylamine
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4.3.2 Transportaantallen
Om vuistregels te kunnen hanteren, om RBMII te gebruiken of om een QRA te maken,
zullen transportgegevens voorhanden moeten zijn. Is bekend hoeveel transporten van
gevaarlijke stoffen er zijn en deze hoeveelheden ook voldoende recent zijn (niet ouder
dan 5 jaar), dan kan met één van deze methodieken aan de slag worden gegaan. Indien
transportgegevens echter niet voorhanden of gedateerd zijn, dan zullen deze gegevens
eerst gegenereerd dienen te worden. Transportgegevens over binnenwater zijn relatief
makkelijk voorhanden. In de Risicoatlas Hoofdvaarwegen Nederland en het
COEV/ANKER (zie hierna) zijn voor veel binnenwateren transportgegevens opgenomen.
De transportgegevens zijn bekend bij het IVS (Informatie- en Volgsysteem Scheepvaart).
Rijkswaterstaat kan hierover worden geraadpleegd. Voor contactgegevens:
zie paragraaf 4.2.2
4.3.3 Risicoatlas Hoofdvaarwegen Nederland en COEV/ANKER
De huidige risicosituatie wordt in de Risicoatlas Hoofdvaarwegen Nederland (RHN) en
het Consequentieonderzoek Externe Veiligheid (COEV) in het kader van het project
ANKER weergegeven. Er wordt een beeld gegeven van de risicosituatie op de grotere
vaarwegen.Voor inzicht in de huidige situatie kunnen de genoemde studies inzicht
bieden. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient het risico echter altijd opnieuw te
worden berekend. Het COEV/ANKER en de RHN kunnen slechts een (globale) indruk
geven van de situatie.
In het COEV/ANKER zijn die binnenvaarwegen beschouwd die ook in de Risicoatlas
Hoofdvaarwegen Nederland (RHN) worden bestudeerd. De resultaten uit het
COEV/ANKER zijn verkregen uit deze risicoatlas en enkele aanvullende berekeningen. Er
spelen lage risico’s in Gelderland wat betreft PR en GR.
Voor de beschouwde vaarwegen en de uitkomsten van de risicostudies wordt verwezen
naar RHN en het COEV/ANKER zelf. De RHN is te vinden op www.rws-avv.nl.
4.3.4 Vuistregels binnenvaart
In lang niet alle gevallen is het noodzakelijk om risico’s van het transport van gevaarlijke
stoffen te berekenen. Er zijn ondergrenzen waarbij er per definitie geen risiconormen
kunnen worden overschreden en vuistregels geven deze ondergrenzen aan. Verdere
rekenexercities zijn dan overbodig. Voor zowel weg, spoor, water en buisleidingen
gelden vuistregels. Door voortschrijdende inzichten wordt nu aangenomen dat de
vuistregels voor spoor, weg en water een overschatting inhouden van de risico’s. Bij buis
gaat het echter eerder om een onderschatting. In de Handreiking externe veiligheid
vervoer gevaarlijke stoffen (VNG, 1998) worden de vuistregels weergegeven. De
vuistregels zijn nog steeds geldig, ondanks gewijzigde inzichten. Dit houdt verband met
de ondergrenzen die de vuistregels aangeven. In bijlage 1 achter dit hoofdstuk zijn de
vuistregels voor binnenvaart opgenomen.
In veel gevallen zijn de vuistregels te hanteren als één of meerdere van de onderstaande
gegevens bekend zijn:
•

welke stoffen over via de binnenvaart worden vervoerd;

•

hoeveel transporten via binnenvaart plaatsvinden;

•

en voor het bepalen van het GR wat de bevolkingsdichtheden zijn langs de vaarweg.
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4.3.5 Risicoberekeningen
Als uit de vuistregels blijkt dat een rekenexercitie nodig is, dan kunnen met behulp van
RBMII risico’s worden berekend. Het rekenprogramma RBMII, de opvolger van IPO-RBM,
voorziet in de behoefte aan een gestandaardiseerde rekenmethodiek. In paragraaf 1.4.4)
en algemene bijlage 3 wordt nader ingegaan op RBMII.
Wie geen behoefte heeft aan een gestandaardiseerde rekenmethode en meer
gedetailleerde risico-informatie wenst, kan voor een QRA kiezen, oftewel een
Quantitative Risk Assessment. In paragraaf 1.4.5 wordt nader ingegaan op een dergelijke
rekenmethode.
Nog goed om te weten is dat personen die onderweg zijn (zich op de route bevinden: in
auto’s, treinen en op schepen), niet worden meegenomen in de berekeningen.
4.4

Mogelijkheden voor gemeente en provincie
De mogelijkheden die gemeente en provincie hebben om risico’s en effecten te beheersen
en te beperken zijn voor een deel voor elke modaliteit hetzelfde. Paragraaf 1.6 gaat hier op
in. Daar komt aan de orde welke maatregelen genomen kunnen worden in iedere fase
van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg).
Maatregelen die specifiek voor binnenwater zijn, passeren in deze paragraaf de revue.

4.4.1 Aanpak bij de bron
Afstand houden tussen vaarwegen en nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten
Een aanpak die dicht bij de bron ligt, is te zorgen dat bij nieuwe of geplande (beperkt)
kwetsbare objecten, zoals woningen, een voldoende veilige afstand wordt aangehouden
ten opzichte van vaarwegen waarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd of
zullen worden getransporteerd. Hierdoor wordt voorkomen dat zich (in de toekomst)
externe veiligheidsproblemen voordoen. De vraag wat voldoende veilige afstanden zijn is
moeilijk met een algemeen antwoord af te doen. Het ligt aan de stofcategorie,
transportaantallen, wijze van vervoer en bevolkingsdichtheid welke afstand veilig is. Op
basis van vuistregels (voor binnenvaart zie bijlage 2) of risicoberekeningen (zie paragraaf
1.5.3 en 1.5.4) kan een indruk verkregen worden van de aan te houden afstanden, die
maatschappelijk geaccepteerd zijn als het gaat om het risico dat je als mens kunt lopen.
Let wel: afstanden zijn pas veilig als een effectafstand is gehanteerd.
Kritisch kijken naar vestiging van bedrijven in verband met transporten
Als kritisch wordt gekeken naar de vestiging van bedrijven die transporten van
gevaarlijke stoffen aantrekken via binnenvaart, dan kan in een vroeg stadium invloed
uitgeoefend worden op het transport van gevaarlijke stoffen. Bij de vestiging van
inrichtingen wordt over het algemeen alleen aandacht besteed aan de risico’s die vanuit
de inrichting aan de orde zijn, transportrisico’s blijven buiten beschouwing. Door na te
gaan of de bereikbaarheid van een voorgenomen locatie goed is en welke routes gevolgd
worden bij de aan- en afvoer van stoffen, kan een goede locatiekeuze bijdragen aan het
voorkomen van transportknelpunten wat betreft externe veiligheid.
Stimuleren van een veiliger binnenvaarttransport
Gemeenten en provincies kunnen een stimulerende factor zijn voor een veiliger
binnenvaarttransport, door invloed uit te oefenen op vervoerders en beheerders van de
binnenvaarwegen. Denk aan maatregelen als verkeersbegeleiding, die ervoor zorgt dat
verkeersstromen beter worden gestroomlijnd en de ongelukkans omlaag gaat.
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Bijlage 1

Binnenvaart: Vuistregels
Deze vuistregels zijn afkomstig uit de Handreiking externe veiligheid vervoer gevaarlijke
stoffen van VNG, Den Haag, 1998. De vuistregels zijn letterlijk overgenomen. Her en der
wordt verwezen naar het rekenprogramma IPO-RBM. Voor berekeningen kan
tegenwoordig beter gebruik worden gemaakt van RBMII.
1

Inleiding
De Hoofdvaarwegen in Nederland zijn ingedeeld in bevaarbaarheidsklasse of ‘CEMTklasse’. Hoe hoger de CEMT-klasse des te groter de toegestane afmetingen van de schepen
die op de vaarweg mogen varen en, uiteraard, des te breder en dieper de vaarweg zelf.
Voor de hoofdvaarwegen gaat het om de klassen 4, 5 en 6. De CEMT-klasse van een aantal
hoofdwegen is gegeven in tabel BB1.1

Tabel BB1.1 Bevaarbaarheidsklasse

Vaarweg

(CEMT) van een aantal

CEMT-

Vaarweg

klasse

CEMTklasse

hoofdvaarwegen
Eemskanaal

5

Waal

6

v Starckenborghkanaal

5

Beneden Merwede

6

Prinses Margrietkanaal

5

Noord

6

IJssel

5

Hollandsch Diep

6

Nederrijn

5

Schelde-Rijnkanaal

6

Lek

5

Maas

5

Amsterdam-Rijnkanaal

6

Julianakanaal

5

Nieuwe Maas

6

Kanaal Gent-Terneuzen

6

Oude Maas

6

Hollandsche IJssel

5

Oude Rijn/Gouwe

4

De risico’s van de binnenvaart worden voornamelijk veroorzaakt door het transport van
gevaarlijke stoffen in bulkhoeveelheden in tankschepen. Containerschepen blijven
buiten beschouwing vanwege de kleinere hoeveelheden per verpakking en de kleinere
kans op vrijkomen uit de verpakking bij een schadevaring. Wanneer zeeschepen in het
vervoer van gevaarlijke stoffen over een te beoordelen route een belangrijke rol spelen,
dienen de risico’s daarvan apart te worden gemodelleerd.
Stofcategorieën
Op de vaarwegen van klasse 4 worden in hoofdzaak brandbare vloeistoffen vervoerd.
Op vaarwegen van de klasse 5 en 6 zijn eveneens giftige vloeistoffen en gassen te
verwachten.
De risico’s van het transport van gevaarlijke stoffen zijn onder andere afhankelijk van
stofeigenschappen, zoals vluchtigheid en giftigheid. Het scala van vervoerde stoffen is
zeer groot. Het omvat vaste stoffen, vloeistoffen en gassen, brandbaar, toxisch of beide.
Om de berekeningen werkbaar te houden, worden de stoffen in categorieën ingedeeld.
Stoffen die door hun combinatie van eigenschappen weinig ‘gevaarspotentie’ hebben,
komen in de categorie ‘niet relevant voor de externe veiligheid’. Met de overige
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categorieën wordt het risico berekend. Deze categorieën zijn:
LF1

Brandbare vloeistof bijvoorbeeld diesel

LF2

Zeer brandbare vloeistof bijvoorbeeld benzine

LT1

Toxische vloeistof bijvoorbeeld acrylnitril

LT2

Toxische vloeistof

LT3

Toxische vloeistof

LT4

Toxische vloeistof

GF3

Brandbaar tot vloeistof verdicht gas bijvoorbeeld propaan

GT3

Toxisch tot vloeistof verdicht gas bijvoorbeeld ammoniak

Een hoger getal duidt op een hogere gevaarspotentie. Wanneer tellingen van het vervoer
worden uitgevoerd dienen de resultaten ook in termen van deze categorieën te worden
gegeven. De indelingssystematiek staat beschreven in Systematiek voor het indelen van
stoffen en ten behoeve van risicoberekeningen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen,
deelproject S3b van het project Veiligheid Vervoer over Water, ministerie van V&W, juni
1995.
Tabel BB1.2 geeft een indruk van de maximale aantallen schepen per jaar in een bepaalde
stofcategorie.
Tabel BB1.3 Maximaal aantal

Stofcategorie

passages in tankschepen

GF3

1.350

GT3

250

LF1

9.000

LF2

6.500

Maximaal aantal passages in bulk per jaar (stand 1996)

LT1

100

LT2

25

Toepassingsgebied
Zoals gesteld in paragraaf 1.4.1 zijn de vuistregels een eerste zeef: zij selecteren die
situaties uit, waarin er zeker geen sprake is van een externe veiligheidsprobleem. Zij zijn
grofstoffelijk en houden geen rekening met details van de situatie die moet worden
beoordeeld, zoals lokale variaties in bebouwingsdichtheid of in ongevalsfrequentie. Bij
iedere toepassing ervan dient de gebruiker zich goed rekenschap te geven van deze
beperkingen.
2

Vaarwegtype: CEMT-klasse IV

2.1

Toetsing individueel risico
Vuistregel 1: Een klasse IV-vaarweg heeft geen 10-5-contour.
Vuistregel 2: Wanneer het aantal tankschepen met brandbare vloeistoffen in de
categorie LF2 per jaar lager is dan 7.000, heeft een klasse IV-vaarweg geen 10-6-contour.
N.B.
1.

De vuistregels toepassen in de aangegeven volgorde.

2.

Wanneer een vuistregel aangeeft dat een 10-6-contour mogelijk is, pas dan de IPO-

3.

De vuistregels gelden voor een situatie met een gemiddelde verkeersveiligheid. Bij

RBM toe.
een blijkens de lokale ervaring nautisch gezien specifiek punt, zoals een bocht met
beperkt uitzicht, een meerplaats langs de vaarweg of een voorhaven van een sluis,
dient de vuistregel met voorzichtigheid te worden gehanteerd. Dit geldt ook
wanneer het scheepvaartverkeer niet de gehele vaarwegbreedte gebruikt, maar zich
concentreert op één vaarweghelft. Indien mogelijk dient dan de IPO-RBM te worden
toegepast.
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2.2

Toetsing groepsrisico
Vuistregel 1: Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankschepen
(bulkvervoer) stoffen bevat uit categorieën LT3 of LT4 (ongeacht de aantallen), pas dan de
IPORBM toe.
Vuistregel 2: Wanneer de combinatie van aantallen ammoniak-tankschepen per jaar en
inwonersdichtheid lager is dan die in tabel BB1.4, wordt de oriënterende waarde van het
groepsrisico niet overschreden (ongeacht de afstand van de bebouwing tot de vaarweg).

Tabel BB1.4 Drempelwaarden

Aantal ammoniak-tankschepen (/jr)

ammoniak-tankschepen, klasse IV-

Dichtheid (inw./ha)

Eenzijdige bebouwing

Tweezijdige bebouwing

vaarweg
100

6.000

90

7.500

3.000
3.700

80

9.500

4.700

70

12.00

6.100

N.B.
1.

De vuistregels toepassen in de aangegeven volgorde.

2.

Wanneer een vuistregel aangeeft dat de oriënterende waarde van het groepsrisico

3.

De vuistregel geldt voor het vervoer van ammoniak in druktankschepen bij

overschreden kan worden, pas dan de IPORBM toe.
omgevingstemperatuur. Wanneer alle ammoniak in druktankschepen bij verlaagde
temperatuur (-5∞C of lager) wordt vervoerd, wordt de oriënterende waarde voor het
groepsrisico niet overschreden.
4.

De vuistregels gelden voor een situatie met een gemiddelde verkeersveiligheid. Bij
een blijkens de lokale ervaring nautisch gezien specifiek punt, zoals een bocht met
beperkt uitzicht, een meerplaats langs de vaarweg of de voorhaven van een sluis,
dient de vuistregel met voorzichtigheid te worden gehanteerd. Dit geldt ook
wanneer het scheepvaartverkeer niet de gehele vaarwegbreedte gebruikt, maar zich
concentreert op één vaarweghelft. Indien mogelijk dient dan de IPO-RBM te worden
toegepast.

3

Vaarwegtype: CEMT-klasse V

3.1

Toetsing: individueel risico
Vuistregel 1: Een klasse V-vaarweg heeft een 10-5-contour.
Vuistregel 2: Wanneer het aantal tankschepen met brandbare vloeistoffen in de
categorie LF2 per jaar lager is dan 6.500 heeft een klasse V-vaarweg geen 10-6-contour.

N.B.
1.

De vuistregels toepassen in de aangegeven volgorde.

2.

Wanneer een vuistregel aangeeft dat een 10-6-contour mogelijk is, pas dan de IPO-

3.

De vuistregels gelden voor een situatie met een gemiddelde verkeersveiligheid. Bij

RBM toe.
een blijkens de lokale ervaring nautisch gezien specifiek punt, zoals een bocht met
beperkt uitzicht, een meerplaats langs de vaarweg of de voorhaven van een sluis,
dient de vuistregel met voorzichtigheid te worden gehanteerd. Dit geldt ook
wanneer het scheepvaartverkeer niet de gehele vaarwegbreedte gebruikt, maar zich
concentreert op één vaarweghelft. Indien mogelijk dient dan de IPO-RBM te worden
toegepast.

Handleiding Transport Gevaarlijke Stoffen | Bijlage 1

95

3.2

Toetsing groepsrisico
Vuistregel 1: Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankschepen
(bulkvervoer) stoffen bevat uit de categorieën LT3 of LT4 (ongeacht aantallen), pas dan de
IPO-RBM toe.
Vuistregel 2: Wanneer de combinatie van aantallen ammoniak-tankschepen per jaar en
inwonerdichtheid lager is dan in tabel BB1.5, wordt de oriënterende waarde van het
groepsrisico niet overschreden (ongeacht de afstand van de bebouwing tot de vaarweg).

Tabel BB1.5 Drempelwaarden
ammoniak-tankschepen, klasse V-

Aantal ammoniak-tankschepen (/jr)
Dichtheid (inw./ha)

Eenzijdige bebouwing

Tweezijdige bebouwing

vaarweg
100

4.500

90

5.500

2.200
2.700

80

7.000

3.500

70

9.000

4.500

N.B.
1.

De vuistregels toepassen in de aangegeven volgorde.

2.

Wanneer een vuistregel aangeeft dat de oriënterende waarde van het groepsrisico

3.

De vuistregel geldt voor het vervoer van ammoniak in druktankschepen bij

overschreden kan worden, pas dan de IPO-RBM toe.
omgevingstemperatuur. Wanneer alle ammoniak in druktankschepen bij
verlaagde temperatuur (-5∞C of lager) wordt vervoerd, wordt de oriënterende
waarde voor het groepsrisico niet overschreden.
4.

De vuistregels gelden voor een situatie met een gemiddelde verkeersveiligheid. Bij
een blijkens de lokale ervaring nautisch gezien specifiek punt, zoals een bocht met
beperkt uitzicht, een meerplaats langs de vaarweg of de voorhaven van een sluis,
dient de vuistregel met voorzichtigheid te worden gehanteerd. Dit geldt ook
wanneer het scheepvaartverkeer niet de gehele vaarwegbreedte gebruikt, maar zich
concentreert op één vaarweghelft. Indien mogelijk dient dan de IPO-RBM te worden
toegepast.

Vaarweg: CEMT-klasse VI
4.1

Toetsing individueel risico

Vuistregel 1: Een klasse VI-vaarweg heeft geen 10-5-contour.
Vuistregel 2: Wanneer het aantal tankschepen met brandbare vloeistoffen in de
categorie LF2 per jaar lager is dan 3000, heeft een klasse VI-vaarweg geen 10-6contour.
N.B.
1. De vuistregels toepassen in de aangegeven volgorde.
2. Wanneer een vuistregel aangeeft dan een 10-6-contour mogelijk is, pas dan de IPORBM toe.
3. De vuistregels gelden voor een situatie met een gemiddelde verkeersveiligheid. Bij een
blijkens de lokale ervaring nautisch gezien specifiek punt, zoals een bocht met
beperkt uitzicht, een meerplaats langs de vaarweg of de voorhaven van een sluis,
dient de vuistregel met voorzichtigheid te worden gehanteerd. Dit geldt ook
wanneer het scheepvaartverkeer niet de gehele vaarwegbreedte gebruikt, maar zich
concentreert op één vaarweghelft. Indien mogelijk dient dan de IPO-RBM te worden
toegepast.
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4.2

Toetsing groepsrisico
Vuistregel 1: Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankschepen
(bulkvervoer) stoffen bevat uit de categorieën LT3 of LT4 (ongeacht aantallen), pas dan de
IPO-RBM toe.
Vuistregel 2: Wanneer de combinatie van aantallen ammoniak-tankschepen per jaar en
inwonerdichtheid lager is dan die in de tabel BB1.6, wordt de oriënterende waarde van
het groepsrisico niet overschreden (ongeacht de afstand van de bebouwing tot de
vaarweg).

Tabel BB1.6 Drempelwaarden
ammoniak-tankschepen, klasse VI-

Aantal ammoniak-tankschepen (/jr)
Dichtheid (inw./ha)

Eenzijdige bebouwing

Tweezijdige bebouwing

vaarweg
100

2.000

1.000

90

2.500

1.200

80

3.000

1.500

70

4.000

2.000

60

5.500

2.700

50

8.000

3.900

40

12.000

6.100

30

22.000

11.000

N.B.
1.

De vuistregels toepassen in de aangegeven volgorde.

2.

Wanneer een vuistregel aangeeft dat de oriënterende waarde van het groepsrisico

3.

De vuistregel geldt voor het vervoer van ammoniak in druktankschepen bij

overschreden kan worden, pas dan de IPO-RBM toe.
omgevingstemperatuur. Wanneer alle ammoniak in druktankschepen bij verlaagde
temperatuur (-5∞C of lager) wordt vervoerd, wordt de oriënterende waarde voor het
groepsrisico niet overschreden.
4.

De vuistregels gelden voor een situatie met een gemiddelde verkeersveiligheid. Bij
een blijkens de lokale ervaring nautisch gezien specifiek punt, zoals een bocht met
beperkt uitzicht, een meerplaats langs de vaarweg of de voorhaven van een sluis,
dient de vuistregel met voorzichtigheid te worden gehanteerd. Dit geldt ook
wanneer het scheepvaartverkeer niet de gehele vaarwegbreedte gebruikt, maar zich
concentreert op één vaarweghelft. Indien mogelijk dient dan de IPO-RBM te worden
toegepast.
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5 Buisleidingen

5.1

‘Buiswijzer’
De onderwerpen die in dit hoofdstuk aan bod komen, zijn hieronder vermeld. Tevens is
aangegeven in welke paragraaf de betreffende informatie is te vinden.

Bepaling risicosituatie langs buisleidingen (§5.3)
Achterhaal transportgegevens (§5.3.2)
Pas de vuistregels toe (§5.3.3)
Bereken de risicosituatie (§5.3.4)

Bepaling mogelijke effecten langs buisleidingen? (§5.4)
Raadpleeg standaardoverzicht (§5.4.1)
Benader regionale brandweer (§1.5.1)
Bereken mogelijke effecten (§1.5.2.)

Beheersing/vermindering van risico’s en effecten
Niet modaliteitsspecifieke mogelijkheden (§1.6)
Modaliteisspecifieke mogelijkheden (§5.5)

5.2 Risicobeleid en actoren
5.2.1 Risicobeleid
De systematiek van risicobepaling bij buisleidingen is vergelijkbaar met die van
categoriale inrichtingen en wijkt in belangrijke mate af van die van weg, spoor en
binnenwater. Het externe veiligheidsbeleid voor buisleidingen is daarbij versnipperd
geregeld. Eén en ander wordt veroorzaakt door het voortschrijdende inzicht in de periode
1980-1999. De volgende regelingen en handreikingen zijn daarbij het belangrijkst.
De Nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS, 1996) is van toepassing op
alle buisleidingen, die gevaarlijke stoffen transporteren. Het is gebruikelijk om nieuwe
ontwikkelingen te (laten) toetsen aan de oriënterende waarde voor het groepsrisico uit de
nota. De handreiking Externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen (1998) is een
praktisch vervolg op genoemde nota. De handreiking geeft antwoord op vragen hoe om te
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gaan met ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van transportroutes en
buisleidingen en hoe ingespeeld moet worden op bestaande en nieuwe vervoersstromen.
Het Structuurschema buisleidingen (SBUI) uit 1984 geeft inzicht in beleid op de lange
termijn (ongeveer 25 jaar) voor buisleidingentransport. Het SBUI maakt onderscheid in
hoofdtransportleidingen en andere (regionale) leidingen.
Er bestaan drie soorten leidingen: hogedruk aardgasleidingen, brandbare
vloeistofleidingen en overige leidingen. Voor de eerste twee soorten leidingen bestaan
aparte circulaires, waarin de aan te houden afstanden zijn voorgeschreven. Voor overige
leidingen wordt de normstelling gehanteerd zoals bij overige transportroutes
gebruikelijk is.
De circulaire Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen uit 1984 beoogt aan te
geven op welke wijze een verantwoorde zonering toegepast kan worden langs nieuwe
tracés van aardgastransportleidingen en bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de
omgeving van bestaande aardgastransportleidingen. Het gaat hier om
aardgastransportleidingen van 20 tot 110 bar waarbij het streven gericht moet zijn om
ten minste de toetsingsafstand aan te houden zoals deze in de circulaire beschreven
staat.
De circulaire Bekendmaking van beleid ten behoeve van de zonering langs
transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de K1/K2/K3 categorie uit 1991 biedt
een handreiking waarop vanuit oogpunt van externe veiligheid verantwoorde zonering
toegepast kan worden langs nieuwe tracés van dergelijke leidingen en bij nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van bestaande leidingen. Net als in de
circulaire zonering aardgastransportleidingen, is ook in deze circulaire een tabel
opgenomen met toetsingsafstanden (zie paragraaf 5.4.1). Het aantal meters is
afhankelijk van de diameter van de leiding en de K-klasse van het product. In de
circulaire wordt verzocht de toetsingsafstanden vrij te houden van woonbebouwing,
bijzondere objecten uit categorie 1 als bejaardentehuizen, recreatie- en
industrieterreinen. De normen uit beide circulaires zijn niet wettelijk verankerd; er kan
dus gemotiveerd van worden afgeweken. Alleen zwaarwegende maatschappelijke,
economische of planologische redenen kunnen ervoor zorgen dat mag worden
afgeweken van risiconormen voor het transport van gevaarlijke stoffen. Een goede
motivatie is daarom van belang.
Eén van de kernpunten van de overheid, die ingezet is na de vuurwerkramp, wordt
gevormd door het Registratiebesluit risicosituaties. Het registratiebesluit voorziet in een
verplichting voor overheden om risicovolle situaties te melden aan een register.
Gevaarlijke stoffen die door buisleidingen worden getransporteerd vallen hier ook onder.
In de tussentijd heeft het kabinet gereageerd (maart 2005) op het rapport van de
commissie Enthoven “Samen voor de buis”. Daaruit blijkt dat de genoemde twee
circulaires (aardgas en brandbare vloeistoffen) worden geactualiseerd. Het gaat daarbij
om het beheer en toezicht op buisleidingen, veiligheid, registratie van essentiële
gegevens en risicozonering. Het Ministerie van VROM zal de eerstverantwoordelijke
worden voor het buisbeleid. Daarnaast zal het Ministerie van V&W een strategische
beleidsvisie gaan ontwikkelen voor buisleidingen als transportmodaliteit. Het
Ministerie van EZ zal tenslotte een regeling voorbereiden voor een meldingsplicht -een
plicht tot het sneller en beter aanleveren van liggingsgegevens en een plicht om
zorgvuldiger te graven - waardoor de kans op schade aan kabels en leidingen door
graafwerkzaamheden wordt beperkt.
Een ingestelde interdepartementale taskforce moet uitvoering geven aan de
vernieuwing van dit beleid.
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In paragraaf 1.3 is het beleid en de wet- en regelgeving nader toegelicht.
5.2.2 Actoren
Voor informatie over buisleidingen kan contact worden gelegd met de organisaties
in tabel 5.2.2.
Tabel 5.2.2 Informatieleverende en

Modaliteit: BUISLEIDINGEN

ondersteunende organisaties

Specifieke informatieleverende organisaties

transport via buisleidingen
Ministerie van

Ministerie van VROM

Aanpalend beleid, doorwerking

Volkshuisvesting,

Postbus 20951

huidige VROM-circulaires EV,

Ruimtelijke Ordening

2500 EZ Den Haag

ondergrondse ordening, regeling

en Milieu

afkomstig van VROM:
registratieplicht risicovolle
situaties, nieuwe inzichten in de
risicoberekeningsystematiek.

Ministerie van

Ministerie van

Buisleidingenbeleid, toezicht en

Economische Zaken

Economische Zaken

handhaving, procedure m.b.t.

Postbus 20101

aanleg, planschade en

2500 EC Den Haag

aanbepalend beleid etc.

Ministerie van

Rijkswaterstaat

Beleid: verklaring van openbaar

Verkeer en Waterstaat

directie Oost-Nederland

belang,

Postbus 9070

nadeelcompensatieregeling.

6800 ED Arnhem
Tel. 026-3688911
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Modaliteit: BUISLEIDINGEN
Specifieke informatieleverende organisaties

Specifieke

Defensie Pijpleidingen

Informatie over de inname, controle en het transport van vloeibare

informatieleverende

Organisatie (DPO)

brandstoffen zoals kerosine en diesel.

organisaties

Postbus 73
2200 AB Noordwijk
Nederland
Tel: 071-3642301

Onderzoeksraad

Raad voor de Transportveiligheid is

Onderzoek naar mogelijke oorzaken van rampen, zware ongevallen en

voor Veiligheid

per 1 februari 2005 opgehouden

andere voorvallen op andere beleidsterreinen.

te bestaan (www.rvtv.nl). De opvolger

Doet voor zover van toepassing ook onderzoek

is de Onderzoeksraad voor Veiligheid

naar de crisisbeheersing en de rampenbestrijding.

Postbus 95404
2509 CK Den Haag
Tel: 070 - 333 70 00
Fax: 070 - 333 70 77
www.onderzoeksraad.nl

Nederlandse Gasunie

N.V. Nederlandse Gasunie

het beheert en ontwikkelt het landelijke gastransportnet en het

Concourslaan 17 (9727 KC)

biedt het gastransport aan. Bezit tevens diverse informatie over de

Postbus 19

gasleidingen en kan hierover informatie verstrekken.

9700 MA Groningen
Tel: 050 - 5219111
Fax: 050 - 5211999
e-mail: communicatie@gasunie.nl
http://www.nvnederlandsegasunie.nl

Ondersteunende organisaties

VELIN (Vereniging van

VELIN-bureau

Aanspreekpunt voor overheden en belanghebbenden ten aanzien

Leidingeigenaren

Postbus 90154

van belangenbehartiging en expertise ten aanzien van ondergrondse

in Nederland)

5000 LG Tilburg

transportleidingen.

Tel: 013 - 5944767
Fax: 013 - 59 44 765
E-mail: info@VELIN.nl
http://www.velin.nl

VNCI

Vereniging van de Nederlandse

De VNCI is de collectieve belangenbehartiger van de aangesloten

Chemische Industrie (VNCI)

chemische producenten.

Postbus 443
2260 AK Leidschendam
Tel. 070-3378787
E-mail: info@vnci.nl
http://www.vnci.nl

Buisleidingen Industrie
Gilde (BIG)

Buisleidingen Industrie

Het BIG is een Belgisch-Nederlandse vereniging van bedrijven,

Gilde (BIG)

instellingen en personen die zich richten op het vakgebied

Postbus 303

pijpleidingentransport. Beoogd wordt om een platform te bieden aan

2800 AH Gouda

beleidsmakers, ontwerpers, bouwers en leveranciers, gebruikers en

Tel: 0182 - 567343

beheerders en aan toezichthouders en vergunningverleners.

Fax: 0182 - 567344
E-mail: info@Bigleidingen.org
www.bigleidingen.nl
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Vervolg ondersteunende organisaties

KLIC (Kabels en

Kabels en leidingen-

KLIC (Kabels en Leidingen Informatiecentrum) is een landelijke

Leidingen

informatiecentrum (KLIC)

stichting van de deelnemende kabel en leidingbeheerders. KLIC vervult

informatiecentrum)

Bisonspoor 3005

een rol in de informatievoorziening en zet zich op andere wijze in ter

3605 LV Maarssen

voorkoming van schades door grondwerkzaamheden.

Tel. 0800 - 0080
Fax. 0346 - 28 75 85
E-mail: aanvraag@KLIC.nl
www.klic.nl

Stichting

Stichting

Taken: aanleggen, inrichten, onderhouden en beheren van de

Buisleidingenstraat

Buisleidingenstraat

buisleidingenstraat, bedoeld in artikel 1 van de wet van 11 maart 1972.

ZW Nederland

ZW Nederland
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
Tel: 0165 - 54 29 16
Fax: 0165 - 56 23 84
E-mail: Dir@buisleidingenstraat.nl

5.3

Hoe bepaal je de risicosituatie langs buisleidingen?
Om de risicosituatie langs buisleidingen te bepalen is het noodzakelijk om te weten wat
erdoor wordt getransporteerd. Paragraaf 5.3.1 gaat in op welke stoffen worden
getransporteerd. Paragraaf 5.3.2 gaat vervolgens in op transportgegevens in Gelderland.
Paragraaf 5.3.3 gaat in op vuistregels die kunnen worden gebruikt om risico’s te bepalen.
Paragraaf 5.3.4 behandelt de meer specifieke risicoberekeningen.
Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen zijn standaard afstanden
geformuleerd in de in paragraaf 5.2.1 genoemde circulaires. Hierdoor is het vaak
overbodig om risico’s te bepalen, daar er standaard afstanden bekend zijn, waar
rekening mee gehouden dient te worden. Deze afstanden zijn ook opgenomen in de
vuistregels (paragraaf 5.3.3) en komen uitgebreid aan de orde bij het bepalen van effecten
in paragraaf 5.4.1. In de Risico-evaluatie vervoer gevaarlijke stoffen per buisleiding
(AVIV, 2003) is tevens aangegeven hoe moet worden omgegaan met de normstelling bij
buisleidingen.
Over de problematiek van de buisleidingen, in het bijzonder de verantwoordelijkheid, is
de laatste tijd veel te doen. Na de adviezen van de commissie Enthoven en de
kabinetsreactie hierop is een vernieuwingsproces gaande over o.a. risicoafstanden en de
organisatie omtrent incidentenbehandeling en rampenbestrijding.

5.3.1 Gevaarlijke stoffen
Er worden in Nederland vele stoffen door buisleidingen vervoerd. Het transport van
gevaarlijke stoffen bestaat voornamelijk uit aardgas en brandbare vloeistoffen.
Gas
Vanuit verschillende velden, zoals in Groningen en de Noordzee, wordt gas onder druk
van 20 tot 110 bar via hoofd- en regionale transportleidingen vervoerd naar
verdeelstations. Transportleidingen zijn van staal en hebben grote diameters.
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Industriële leidingen
Veel grote industrieën beschikken over eigen leidingnetten, meestal in de grond,
bijvoorbeeld voor het transport van grondstoffen en halffabrikaten. Deze leidingen
liggen meestal op bedrijfsterreinen of leidingstraten. Het Ministerie van Defensie
beschikt over een eigen buisleidingnet voor het transport van brandstof.
Het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) houdt bij waar kabels en leidingen
liggen, om schade door graafwerkzaamheden te voorkomen. Genoemde gasleidingen en
industriële leidingen zijn bij het KLIC geregistreerd (www.klic.nl).
5.3.2 Transportgegevens Gelderland
Figuur 5.3.2 Transportleidingen gas
en brandstof Gelderland en
omgeving (themakaart 4 van
Streekplan Gelderland, 2005)

Themakaart 4
Signaleringskaart (indicatief- selectie
van bronnen met ruimtelijke relevante
normstelling)

In figuur 5.3.2 worden de gas- en brandstoftransportleidingen weergegeven
in Gelderland.
De signaleringskaart laat het aantal (soorten) buisleidingen zien die door de provincie
Gelderland lopen.
Om de risicosituatie te bepalen rond buisleidingen is het allereerst van belang om de
transportgegevens als druk, stof en diameter te achterhalen. Bij de Gasunie kan met
behulp van een brief naar deze gegevens worden gevraagd wat betreft aardgasleidingen.
Een voorbeeldbrief is opgenomen in bijlage 1. Voor defensieleidingen kan rechtstreeks
contact worden opgenomen met Defensie. In sommige gevallen hebben ook
hulpverleningsdiensten (regionale brandweer) informatie over buisleidingen.
Ook kan contact worden opgenomen met VELIN (zie paragraaf 5.2.2).
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5.3.3 Vuistregels buisleidingen
In lang niet alle gevallen is het noodzakelijk om risico’s van het transport van gevaarlijke
stoffen te berekenen. Er zijn ondergrenzen waarbij er per definitie geen risiconormen
kunnen worden overschreden en vuistregels geven deze ondergrenzen aan. Verdere
rekenexercities zijn dan overbodig. Voor zowel weg, spoor, water en buisleidingen
gelden vuistregels. Door voortschrijdende inzichten wordt nu aangenomen dat de
vuistregels voor spoor, weg en water een overschatting inhouden van de risico’s. Bij buis
gaat het echter eerder om een onderschatting. In de Handreiking externe veiligheid
vervoer gevaarlijke stoffen (VNG, 1998) worden de vuistregels weergegeven. De
vuistregels zijn nog steeds geldig, ondanks gewijzigde inzichten. Dit houdt verband met
de ondergrenzen die de vuistregels aangeven. In bijlage 2 achter dit hoofdstuk zijn de
vuistregels voor buisleidingen opgenomen.
In veel gevallen zijn de vuistregels te hanteren als één of meerdere van de onderstaande
gegevens bekend zijn:
•

welke stoffen worden vervoerd;

•

welke diameter de leiding heeft;

•

onder welke druk de stof wordt getransporteerd;

•

en voor het bepalen van het GR wat de bevolkingsdichtheden zijn langs de leiding.

5.3.4 Risicoberekeningen
Als uit de vuistregels blijkt dat een rekenexercitie nodig is, dan kunnen met behulp van
RBMII risico’s worden berekend. Het rekenprogramma RBMII, de opvolger van IPO-RBM,
voorziet in de behoefte aan een gestandaardiseerde rekenmethodiek. In paragraaf 1.4.4
en algemene bijlage 3 wordt nader ingegaan op RBMII.
Wie geen behoefte heeft aan een gestandaardiseerde rekenmethode en meer
gedetailleerde risico-informatie wenst, kan voor een QRA kiezen, oftewel een
Quantitative Risk Assessment. In paragraaf 1.4.5 wordt nader ingegaan op een dergelijke
rekenmethode.
5.4

Hoe bepaal je mogelijke effecten?

5.4.1 Standaardeffecten
Voor buisleidingen zijn, in tegenstelling tot het transport van gevaarlijke stoffen via
spoor, weg en binnenvaart, standaard afstanden voorgeschreven vanaf buisleidingen,
waarbinnen zich geen (beperkt) kwetsbare objecten mogen bevinden. In deze paragraaf
wordt dan ook naar deze voorgeschreven afstanden gerefereerd. Dit zijn echter geen
effectafstanden, zoals die in voorgaande hoofdstukken aan bod kwamen.
Effectafstanden
Er zijn echter wel effectafstanden en deze zijn weergegeven in tabel 1.5.1 in paragraaf
1.5.1. Voor vragen over effecten en effectafstanden is de regionale brandweer de eerste
instantie die informatie kan geven. Zij kunnen inzicht verschaffen in mogelijke effecten
en effectafstanden. Zie verder paragraaf 1.5.
Afstanden die aangehouden moeten worden bij een gasleidingbreuk zijn ook
effectafstanden. Deze afstanden rond gasleidingen zijn maatgevend voor mensen zonder
persoonlijke beschermingsmiddelen.
Onderstaande tabel 5.4.1a is afgeleid van de in januari 2004 verschenen informatiekaart
“geeltje” en laat de veiligheidsafstanden zien, bij de warmtestralingsniveaus 10 kW/m2
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en 3 kW/m2, die voor mensen zonder persoonlijke beschermingsmiddelen (ook
hulpverleners) moeten worden aangehouden. Hierbij geldt dat iedereen buiten de
binnenring moet blijven, daar (onbeschermde) aanwezigheid binnen deze afstand
dodelijke consequenties heeft. De buitenring dient ook vermeden te worden door
iedereen, met uitzondering van mensen mét persoonlijke beschermingsmiddelen. De
(onbeschermde) aanwezigheid in de buitenring heeft schadelijke gezondheidseffecten
tot gevolg.
Tabel 5.4.1a Veiligheidsafstanden

4 inch

8 inch

12 inch

16 inch

24 inch

36 inch

48 inch

bij gasleidingbreuk (Nederlandse

Midden-

Midden-

Midden-

Midden-

Midden-

Midden-

Midden-

Gasunie, 2004)

druk

druk

druk

druk

druk

druk

druk

Binnenring

25

55

80

100

175

240

290

(straal)

meter

meter

meter

meter

meter

meter

meter

Buitenring

45

100

150

190

380

550

800

(straal)

meter

meter

meter

meter

meter

meter

meter

(10 kW/m2)

(3 kW/m2)

Indien de brandweer over een gasontsnapping en/of brand wordt gealarmeerd dient zij
altijd de Centrale Commando Post (CCP) van de Gasunie te alarmeren, zodat zij vanuit die
organisatie over de locale omstandigheden kan worden geïnformeerd. Tevens wordt door
de CCP de Gasunie-wachtdienstorganisatie opgeroepen, die als deskundige organisatie
de brandweer van dienst kan zijn.
Voorgeschreven afstanden
Bij zowel de aardgasleidingen als de transportleidingen voor brandbare vloeistoffen
dient een onderscheid gemaakt te worden in een toetsingsafstand en een minimaal aan
te houden bebouwingsafstand. Het gaat hierbij dus niet meer om effectafstanden! Het
streven dient erop gericht te zijn ten minste de toetsingsafstand aan te houden van de
leiding tot woonbebouwing of een bijzonder object. Planologische, technische en
economische belangen kunnen tot een kleinere afstand dan de toetsingsafstand leiden.
In die gevallen dient een minimaal aan te houden bebouwingsafstand te worden
aangehouden.
In het Structuurschema buisleidingen is de grootste aardgasleiding (48 inch met een
werkdruk van 80-110 bar) als uitgangspunt genomen. Het toetsingsgebied dat daarbij
moet worden aangehouden is 175 meter aan weerszijden van de leidingenstrook en een
veiligheidsgebied van 55 meter. Het streven is erop gericht om het toetsingsgebied vrij te
houden van woonbebouwing of bijzondere objecten. Afwegingen van planologische,
technische en economische belangen kunnen ertoe leiden dat in dit gebied bebouwing
kan worden gerealiseerd. In die gevallen moet minimaal het veiligheidsgebied in acht
worden genomen.
Onderstaand figuur geeft een voorstelling van het uitgangspunt van dit beleid.
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Figuur 5.4.1 Scheiding van
risicobron en risico-ontvanger met
behulp van veiligheids- en
toetsingsgebied (Nota
Buisleidingen Zeeland, 2003)

Voor aardgastransportleidingen zijn deze standaard afstanden weergegeven
in tabel 5.4.1b en 5.4.1c
Diameter

Tabel 5.4.1b Toetsingsafstand in

Bedrijfsdruk
20-50 bar

50-80 bar

80-110 bar

hogedruk

2”

20

20

20

aardgastransportleidingen)

4”

20

20

25

6”

20

25

30

8”

20

30

40

meters (Circulaire zonering

10”

25

35

45

12”

30

40

50

14”

35

50

60

16”

40

55

70

18”

45

60

75

24”

60

80

95

30”

75

95

120

36”

90

115

140

42”

105

130

160

48”

120

150

180

Tabel 5.4.1c Minimale afstanden tot

Incidentele bebouwing &

woonbebouwing en bijzondere

bijzondere objecten categorie II

objecten categorie

objecten in meters (Circulaire

Bedrijfsdruk

Bedrijfsdruk

Woonwijk & flatgebouw & bijzondere

zonering hogedruk

Diameter

20-50 bar

50-80 bar

80-110 bar

aardgastransportleidingen)

2”

4

5

5

4

5

5

4”

4

5

5

4

5

5

6”

4

5

5

4

5

7

8”

4

5

5

7

8

10

10”

4

5

5

9

10

14

12”

4

5

5

14

17

20

20-50 bar

50-80 bar

80-110 bar

14”

4

5

5

17

20

25

16”

4

5

5

20

20

25

18”

4

5

5

1)

20

25

24”

4

5

5

1)

25

25

30”

4

5

5

1)

30

35

36”

4

5

5

1)

35

45

42”

4

5

5

1)

45

55

48”

4

5

5

1)

50

60
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Voor brandbare vloeistoffen van de K1, K2 en K3-categorie zijn de toetsingsafstanden en
minimale afstanden opgenomen in de tabellen 5.4.1d en 5.4.1e.
Tabel 5.4.1d Toetsingsafstand in

Productcategorie

meters vanaf het hart van de

Diameter

K1

K2 en K3

transportleiding (Circulaire:

4”

17

17

bekendmaking van beleid ten

6”

22

22

behoeve van de zonering langs

8”

27

27

transportleidingen voor brandbare

10”

32

32

vloeistoffen van de K1, K2 en K3-

12”

35

categorie)

14”

35
38

16”

42

18”

45

24”

55

30”

61

36”

65

Tabel 5.4.1e Minimale afstanden tot

Productcategorie

woonbebouwing en bijzondere

Diameter

K1

K2

5

5

K3

objecten in meters (Circulaire

4”

bekendmaking van beleid ten

6”

5

5

behoeve van de zonering langs

8”

5

5

transportleidingen voor brandbare

10”

10

5

5

vloeistoffen van de K1, K2 en K3-

12”

16

5

5

categorie)

14”

5

5

16”

5

5

5

18”

5

24”

5

30”

5

36”

5

De afstandstabellen voor aardgas- en brandbare vloeistofleidingen zijn overigens alleen
geldend voor leidingen die aan de NEN normen voldoen. Het gaat hier om de NEN 3650 en
de NTA 8000.
Voor het berekenen van mogelijke effecten wordt verwezen naar paragraaf 1.5.
5.5

Mogelijkheden voor gemeente en provincie
De mogelijkheden die gemeente en provincie hebben om risico’s en effecten te beheersen
en te beperken zijn voor een deel voor elke modaliteit hetzelfde. Paragraaf 1.6 gaat hier
op in. Daar komt aan de orde welke maatregelen genomen kunnen worden in iedere fase
van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg).
Maatregelen die specifiek voor buisleiding zijn, passeren in deze paragraaf de revue.

5.5.1 Aanpak bij de bron
Afstand houden tussen buisleidingen en nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten
Een aanpak die dicht bij de bron ligt, is te zorgen dat bij nieuwe of geplande (beperkt)
kwetsbare objecten, zoals woningen, een voldoende veilige afstand wordt aangehouden
ten opzichte van buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden getransporteerd of
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zullen worden getransporteerd. Hierdoor wordt voorkomen dat zich (in de toekomst)
externe veiligheidsproblemen voordoen. Welke afstand voldoende veilig is ligt aan de
stof, de diameter van de leiding en de druk. Op basis van vuistregels (voor buisleidingen
zie bijlage 2 na dit hoofdstuk) of risicoberekeningen (zie paragraaf 1.4.4 en 1.4.5) kan een
indruk verkregen worden van de aan te houden afstanden, die maatschappelijk
geaccepteerd zijn als het gaat om het risico dat je als mens kunt lopen.
Let wel: afstanden zijn pas veilig als een effectafstand is gehanteerd.
Kritisch kijken naar vestiging van bedrijven in verband met transporten
Het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is voor de Nederlandse economie
van groot belang. Tegen deze achtergrond is het van belang de leidingen en de omgeving
daarvan zodanig in te richten dat een voldoende veilige situatie bestaat, zonder dat dit
het transport van dergelijke stoffen door leidingen in de praktijk belemmert. Het is
daarom zaak om grondig te kijken naar vestiging van nieuwe bedrijven die transporten
van gevaarlijke stoffen door buisleidingen aantrekken.
Reguleringsmogelijkheden in het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan, in het bijzonder de bestemmingsplanvoorschriften, biedt
mogelijkheden om in het uiterste geval buisleidingen in bepaalde gebieden te weren.
Een aantal mogelijkheden zijn voorhanden:
•

Het weren van leidingen is mogelijk als in de voorschriften een algemene
verbodsbepaling is opgenomen, bijvoorbeeld: “Het is verboden gronden en
bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de aan de grond
gegeven bestemming, de doeleindenomschrijving en de overige voorschriften”.

•

Het is ook mogelijk een verbodsbepaling op te nemen gericht op
hoofdtransportleidingen, bijvoorbeeld: “Hoofdtransportleidingen anders dan in
leidingenstroken wordt aangemerkt als strijdig gebruik van de gronden”.

•

Breng voldoende zonering aan in de plankaart. Niet alleen de leidingenstrook zal
bestemd moeten worden maar ook het toetsings- en veiligheidsgebied van de
leidingenstrook of de exact berekende risicocontour van de solitair liggende leiding.
Zonering geeft een duidelijk signaal dat extra zorgvuldig gekeken moet worden of
bepaalde activiteiten mogelijk zijn.

Regulerings- en veiligheidsbevorderende mogelijkheden op provinciaal niveau
Naast gemeentelijk niveau zijn er op provinciaal niveau ook een aantal mogelijkheden
om een veilige(re) omgeving te bewerkstelligen:
•

Nauwlettender bestemmingsplannen met buisleidingenstroken controleren op
strijdigheid met het Streekplan en het Rijksbeleid.

•

Leidingenstroken op de Streekplankaart opnemen of aanpassen.

•

Gemeenten die de leidingstroken nog niet verwerkt hebben in een
bestemmingsplan aanschrijven.

•

Tijdig signaleren van knelpunten in leidingenstroken en het zoeken naar een
oplossing hiervoor, maatwerk leveren bij ontbrekende schakels.

•

Het leveren van bijdragen aan onderzoeken ter bevordering van buisleidingen.

•

Het investeren in een goede en actuele database waarin hoofdtransportleidingen
opgenomen zijn met vermelding van de gegevens van de leiding, beheerder en de te
vervoeren stoffen.

•

Het overleggen en adviseren over veiligheids- en ruimtelijke ordeningsaspecten met
de “buren” zoals de provincies Overijssel, Flevoland, Utrecht, Noord-Brabant en
Limburg.

Stimuleren van een veiliger buistransport
Gemeenten en provincies kunnen een stimulerende factor zijn voor een veiliger
buistransport, door invloed uit te oefenen op eigenaren en beheerders van de
buisleidingen. Te denken valt aan maatregelen als het afdekken van buizen of
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leidingstraten met grond of beton. Zo worden deze buizen minder kwetsbaar. Enige
kanttekeningen bij deze maatregel zijn wel dat het kostbaar is, onduidelijk hoeveel
grond hierbij nodig is en wie deze maatregel moet financieren. Andere maatregelen zijn
het verdiept aanleggen van buisleidingen, het aanleggen van een damwandconstructie
naast buisleidingen en het gebruik van sterkere materialen van buisleidingen.
Figuur 5.5.1 Beschadigde
buisleiding in Pannerden door
graafwerkzaamheden, 15 oktober
2002
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Bijlage 1

Buisleidingen: Voorbeeldbrief Gasunie

Corr.adres:

Postbus XX

Tel/fax gem.kantoor:

XXXX - XXXXXX

Tel/fax:

XXXX – XXXXXX

Uw kenmerk: xxx

Uw brief van: xxx
Plaats/datum: xxx

Ons kenmerk: xxx

Bijlagen: x

Typ.: x

Verzonden: x

ONDERWERP:

,

Zoals telefonisch besproken verzoek ik u hierbij om informatie over de ligging van de hogedruk
gasleidingen van de Gasunie en het soort gas (reukloos of voorzien van reuk) wat hierdoor
getransporteerd wordt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente x (met een marge van 1 km
daarbuiten).

In het kader van een op te stellen beleidsplan externe veiligheid moeten alle risicobronnen binnen de
gemeente x geïnventariseerd worden en de ruimtelijke consequenties ervan worden bepaald.
Ook de gasleidingen van de Gasunie geven ruimtelijke consequenties. Daarnaast is de ligging en het
getransporteerde gas vanuit operationeel oogpunt van belang.

Ik verzoek u dan ook de gevraagde informatie digitaal en in hard-copy (op tekening) aan te leveren.
De digitale informatie kan verstuurd worden naar het e-mail adres van: xxxx@xxxx. De hard-copy en de
eventuele cd-rom (indien de digitale informatie niet via de e-mail te verzenden is) kunnen gestuurd
worden naar ondergetekende op het in het briefhoofd aangegeven adres.

Ik vertrouw er op u voldoende geïnformeerd te hebben en reken op uw medewerking.
Indien u nog vragen heeft kunt u mij via telefoonnummer xxxx - xxxxxxx bereiken.

Hoogachtend,

xxxxx
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Bijlage 2

Buisleidingen: Vuistregels
Deze vuistregels zijn afkomstig uit de Handreiking externe veiligheid vervoer gevaarlijke
stoffen van VNG, Den Haag, 1998. Momenteel is het beleid omtrent externe veiligheid en
buisleidingen aan veranderingen onderhevig. Waarschijnlijk zal dit ook consequenties
hebben voor onderstaande vuistregels.
1

Inleiding
In het volgende komen de vuistregels voor buisleidingen aan bod. Door een buisleiding
wordt meestal één stof of stofmengsel vervoerd. Voor een aantal veel voorkomende
stoffen worden vuistregels gegeven. Wanneer de stof waarvan het risico beoordeeld moet
worden hier niet wordt genoemd, is een specifieke berekening noodzakelijk.
Toepassingsgebied
Zoals gesteld in de inleiding op deze bijlage zijn de vuistregels een eerste zeef: zij
selecteren die situaties uit, waarin zeker geen sprake is van een extern
veiligheidsprobleem. Zij zijn grofstoffelijk en houden geen rekening met details van de
situatie die moet worden beoordeeld, zoals locale variaties in bebouwingsdichtheid of in
ongevalsfrequentie. Bij iedere toepassing ervan dient de gebruiker zich goed rekenschap
te geven van deze beperkingen.

2

Buisleiding: aardgas

2.1

Toetsing individueel risico
De toetsing van het individueel risico is in dit geval vervangen door toetsing aan de
grenswaardeafstanden uit de Circulaire inzake zonering langs hogedruk
aardgastransportleidingen d.d. 26-11-1984 (Ministerie van VROM 1984). De afstand is
afhankelijk van druk en diameter van de leiding in de circulaire weergegeven.
De grenswaardeafstanden hebben voor ruimtelijke ordening dezelfde betekenis als de 106-contour. De details van de toetsing aan de grenswaardeafstanden zijn opgenomen in
bijlage 2 van de handreiking.
2.2 Toetsing groepsrisico
Vuistregel 1: Wanneer woonbebouwing en/of bijzondere objecten zich binnen de
grenswaardeafstand bevinden, pas dan de IPO-RBM toe.
Vuistregel 2: Pas de IPO-RBM toe als voldaan is aan alle eisen in tabel BB2.1
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Tabel BB2.1 Voorwaarden voor

Eisen

toepassing IPO-RBM, afhankelijk

Parameter

Eenzijdige bebouwing

Tweezijdige bebouwing

van bebouwingspatroon

diameter (inch)

>42

>24

(bepaald tot max. 175 m van de leiding)

>120

>60

afstand bebouwing tot leiding (m)

<100

<100

inwonerdichtheid (/ha)

3

Buisleiding: K1, K2 of K3 (brandbare vloeistof)

3.1.

Toetsing individueel risico
De toetsing van het individueel risico is in dit geval vervangen door toetsing aan de
grenswaardeafstanden uit de Circulaire houdende bekendmaking van beleid ten
behoeve van de zonering langs transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de K1, K2- en K3-categorie d.d. 24-4-1991 (Ministerie van VROM 1991).
De grenswaardeafstanden hebben voor ruimtelijke ordening dezelfde betekenis als de
10-6-contour.

3.2

Toetsing groepsrisico
Vuistregel: een K1-, K2- of K3-leiding heeft geen ‘hoog’ groepsrisico.

4

Buisleiding: ammoniak

4.1

Toetsing individueel risico
Vuistregel: Stel vast:
•

werkdruk van de leiding (bar);

•

diameter van de leiding (inch);

•

maakt de leiding deel uit van de leidingstraat.

Lees vervolgens in tabel BB2.2 de relevante contourafstand af.
Tabel BB2.2 Contourafstanden

Stof:

Ammoniak

buisleiding ammoniak

Druk (bar)

Leidingtype

Contour

4

6

8

10

enkele leiding

10-5 (m)

10

20

40

10-6 (m)

nader evalueren

leidingstraat

14

20

Diameter (inch)

10-5 (m)

0

0

0

10-6 (m)

25

35

55

10-5 (m)

20

30

45

10-6 (m)

nader evalueren

leidingstraat

10-5 (m)

0

0

0

10-6 (m)

35

45

65

enkele leiding

10-5 (m)

30

40

60

10-6 (m)

nader evalueren

enkele leiding

leidingstraat

10-5 (m)

0

0

0

10-6 (m)

45

60

75

N.B.
Wanneer druk en diameter afwijken van die in de tabel, neem dan de naastliggende
grotere waarde.
De buisleidingstraat is de in het Structuurschema buisleidingen als E2 t/m E5
aangeduide hoofdverbinding Pernis – Belgische grens.
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De vuistregels impliceren dat het bij een ammoniakleiding vrijwel altijd noodzakelijk is
om de IPO-RBM toe te passen.
4.2

Toetsing groepsrisico
Vuistregel: Pas de IPO-RBM toe als voldaan is aan de eisen in tabel BB2.3.

Tabel BB2.3 Voorwaarden voor

Eisen

toepassing IPO-RBM, afhankelijk

Parameter

Eenzijdige bebouwing

Tweezijdige bebouwing

van bebouwingspatroon

afstand rand bebouwing tot leiding (m)

0-100

100-200

0-100

100-200

inwonerdichtheid (/ha)

>80

>130

>50

>120

5

Buisleiding: chloor

5.1

Toetsing individueel risico
Vuistregel: Stel vast:
•

werkdruk van de leiding (bar);

•

diameter van de leiding (inch);

•

maakt de leiding deel uit van de buisleidingstraat.

Lees vervolgens in tabel BB2.4 de relevante contourafstand af.
Tabel BB2.4 Contourafstanden

Stof:

Chloor

buisleiding chloor

Druk (bar)

Leidingtype

Contour

2

Diameter (inch)

12

enkele leiding

10-5 (m)

nader evalueren

10-6 (m)

nader evalueren

10 (m)

nader evalueren

-5

12

leidingstraat

3

4

10-5 (m)
10-6 (m)

0

0

0

N.B.
1.

Wanneer druk en diameter afwijken van die in de tabel, neem dan de naastliggende
grotere waarde.

2.

De buisleidingstraat is de in het Structuurschema buisleidingen als E2 t/m E5

3.

De vuistregels impliceren dat het bij een chloorleiding altijd noodzakelijk is om de

aangeduide hoofdverbinding Pernis - Belgische grens.
IPO-RBM toe te passen.
5.2

Toetsing groepsrisico
Vuistregel: Pas altijd de IPO-RBM toe.

6

Buisleiding etheen

6.1

Toetsing individueel risico
Vuistregel: Stel vast:
•

werkdruk van de leiding (bar);

•

diameter van de leiding (inch);

•

maakt de leiding deel uit van de buisleidingstraat.

Lees vervolgens in tabel BB2.5 de relevante contourafstand af.
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Tabel BB2.5 Contourafstanden

Stof

Etheen

buisleiding etheen

Druk (bar)

Leidingtype

Contour

6

8

10

50

enkele leiding

10-5 (m)

0

0

0

10-6 (m)

70

105

110

10-5 (m)

0

0

0

10-6 (m)

0

0

20

leidingstraat

75

enkele leiding

leidingstraat

100

enkele leiding

Diameter (inch)

10 (m)

0

0

25

10-6 (m)

100

110

175

-5

10-5 (m)

0

0

0

10-6 (m)

0

20

30

10-5 (m)

0

25

25

10 (m)

105

175

175

10-5 (m)

0

0

0

10-6 (m)

0

30

30

-6

leidingstraat

De buisleidingstraat is de in het Structuurschema buisleidingen als
E2 t/m E5 aangeduide hoofdverbinding Pernis - Belgische grens.
6.2

Toetsing groepsrisico
Vuistregel: Pas de IPO-RBM toe als voldaan is aan de eisen in tabel BB2.6
Eisen

Tabel BB2.6 Voorwaarden voor

Parameter

toepassing IPO-RBM, afhankelijk

Eenzijdige

Tweezijdige

bebouwing

bebouwing

van bebouwingspatroon
Afstand rand bebouwing tot leiding (m)

0-100

100-200

0-100

100-200

Inwonerdichtheid (/ha)

>75

>100

>40

>70

7

Buisleiding ethyleenoxide

7.1

Toetsing individueel risico
Vuistregel: Stel vast:
•

werkdruk van de leiding (bar);

•

diameter van de leiding (inch);

•

maakt de leiding deel uit van de buisleidingstraat.

Lees vervolgens in tabel BB2.7 de relevante contourafstand af.
Tabel BB2.7 Contourafstanden

Stof:

Ethyleenoxide

buisleiding ethyleenoxide

Druk (bar)

Leidingtype

Contour

5 tot 10

enkele leiding

10-5 (m)

0

10-6 (m)

85

leidingstraat

Diameter (inch)
6 tot 10

10-5 (m)

0

10-6 (m)

0

N.B.
1.

De buisleidingstraat is de in het Structuurschema buisleidingen als E2 t/m E5
aangeduide hoofdverbinding Pernis - Belgische grens.

Handleiding Transport Gevaarlijke Stoffen

116

7.2

Toetsing groepsrisico
Vuistregel: Pas de IPO-RBM toe als voldaan is aan de eisen in tabel BB2.8

Tabel BB2.8 Voorwaarden voor

Eisen

toepassing IPO-RBM, afhankelijk

Parameter

van bebouwingspatroon

Eenzijdige

Tweezijdige

bebouwing

bebouwing

Afstand rand bebouwing tot leiding (m)

0-50

50-100

0-50

150-100

Inwonerdichtheid (/ha)

>300

>400

>200

>300

N.B.
1.

Wanneer de afstand van de bebouwing tot de leiding groter is dan 125 meter is het
groepsrisico verwaarloosbaar.

8

Buisleiding koolmonoxide

8.1

Toetsing individueel risico
Vuistregel: Stel vast:
•

werkdruk van de leiding (bar);

•

diameter van de leiding (inch);

•

maakt de leiding deel uit van de buisleidingstraat.

Lees vervolgens in tabel BB2.9 de relevante contourafstand af.
Tabel BB2.9 Contourafstanden

Stof:

Koolmonoxide

f

Diameter (inch)

buisleiding koolmonoxide

Druk (bar)

Leidingtype

Contour

6

8

24

2

enkele leiding

10-5 (m)

n.v.t.

n.v.t.

0

10-6 (m)

n.v.t.

n.v.t.

0
0

leidingstraat

20

enkele leiding

leidingstraat

30

enkele leiding

leidingstraat

10 (m)

n.v.t.

n.v.t.

10-6 (m)

n.v.t.

n.v.t.

0

10-5 (m)

0

0

n.v.t.

10-6 (m)

25

35

n.v.t.

10-5 (m)

0

0

n.v.t.

10-6 (m)

0

0

n.v.t.

-5

10 (m)

0

0

n.v.t.

10-6 (m)

50

70

n.v.t.

-5

10-5 (m)

0

0

n.v.t.

10-6 (m)

0

0

n.v.t.

N.B.

1.

De buisleidingstraat is de in het Structuurschema buisleidingen als E2 t/m E5
aangeduide hoofdverbinding Pernis - Belgische grens.

8.2

Toetsing groepsrisico
Vuistregel: Pas de IPO-RBM toe als voldaan is aan de eisen in tabel BB2.10
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Tabel BB2.10 Voorwaarden voor

Eisen
Parameter

toepassin

Eenzijdige

Tweezijdige

bebouwing

bebouwing

Afstand rand bebouwing tot leiding (m)

0-100

100-200

0-100

100-200

Inwonerdichtheid (/ha)

>200

>260

>130

>180

9

Buisleiding propaan

9.1

Toetsing individueel risico
Vuistregel: Stel vast:
•

werkdruk van de leiding (bar);

•

diameter van de leiding (inch);

•

maakt de leiding deel uit van de buisleidingstraat.

Lees vervolgens in tabel BB2.11 de relevante contourafstand af.
Tabel BB2.11 Contourafstanden

Stof:

Propaan

buisleiding propaan

Druk (bar)

Leidingtype

Contour

6

8

10

50

enkele leiding

10-5

70

115

145

10

nader evalueren

10-5

0

0

0

10-6

105

140

170

10-5

110

150

180

10-6

nader evalueren

10-5

0

0

10-6

150

180

n.e.

10-5

155

185

n.e.

10-6

nader evalueren

10-5

0

10

nader evalueren

Diameter (inch)

g voor toepassing IPO-RBM,
afhankelijk van
bebouwingspatroon

-6

leidingstraat

75

enkele leiding

leidingstraat

100

enkele leiding

leidingstraat

-6

0

0

0

N.B.
1.

Wanneer druk en diameter afwijken van die in de tabel, neem dan de naastliggende
grotere waarde.

2.

De buisleidingstraat is de in het Structuurschema buisleidingen als E2 t/m E5

3.

De vuistregels impliceren dat het bij een propaanleiding vrijwel altijd noodzakelijk

aangeduide hoofdverbinding Pernis - Belgische grens.
is om de IPO-RBM toe te passen.
4.
9.2

Toetsing groepsrisico
Vuistregel: Pas de IPO-RBM toe als voldaan is aan de eisen in tabel BB2.12

Eisen

Tabel BB2.12 Voorwaarden voor
toepassing IPO-RBM, afhankelijk

Parameter

van bebouwingspatroon
Inwonerdichtheid (/ha)
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Eenzijdige

Tweezijdige

bebouwing

bebouwing

>40

>30
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10

Buisleiding vinylchloride

10.1 Toetsing individueel risico
Vuistregel: Stel vast:
•

werkdruk van de leiding (bar);

•

diameter van de leiding (inch);

•

maakt de leiding deel uit van de buisleidingstraat.

Lees vervolgens in tabel BB2.13 de relevante contourafstand af.
Tabel BB2.13 Contourafstanden

Stof

Vinylchloride

buisleiding vinylchloride

Druk (bar)

Leidingtype

Contour

6

50

enkele leiding

10-5(m)

0

10-6 (m)

55

60

65

10-5(m)

0

0

0

10-6 (m)

0

0

15

10 (m)

0

0

10

10-6(m)

55

60

65

leidingstraat

10-5 (m)

0

0

0

10-6(m)

0

0

15

enkele leiding

10-5 (m)

0

10

15

10 (m)

65

65

70

10-5 (m)

0

0

0

10-6 (m)

10

15

20

leidingstraat

75

100

enkele leiding

Diameter (inch)

-5

-6

leidingstraat

8

10

0

De buisleidingstraat is de in het Structuurschema buisleidingen als
E2 t/m E5 aangeduide hoofdverbinding Pernis - Belgische grens.
10.2 Toetsing groepsrisico
Vuistregel: Pas de IPO-RBM toe als voldaan is aan de eisen in tabel BB2.14
Tabel BB2.14 Voorwaarden voor
toepassing IPO-RBM, afhankelijk

Eisen
Parameter

van bebouwingspatroon
Inwonerdichtheid (/ha)

Eenzijdige

Tweezijdige

bebouwing

bebouwing

>300

>150

N.B.
Wanneer de afstand van de bebouwing tot de leiding groter is dan 125 meter is het
groepsrisico verwaarloosbaar.

=o=o=o=
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