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1

Inleiding
De gemeente Noordoostpolder is voornemens het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Nagelerweg-A6'
te actualiseren. Binnen dit bestemmingsplan liggen drie bedrijven die onder de werkingssfeer van het
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vallen:
 Tankstation Van Staveren (verkoop LPG en CNG en opslag gasflessen);
 Agrifirm (opslag gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen);
 Profyto (opslag gewasbeschermingsmiddelen).
Omdat het bestemmingsplan wijzigt dienen de externeveiligheidsaspecten nader onderzocht en
getoetst te worden in kwantitatieve risicoanalyses (QRA's). De gemeente Noordoostpolder heeft
Oranjewoud/Save opdracht gegeven deze QRA's uit te voeren.
Naast de hierboven genoemde inrichting zijn de volgende risicobronnen gelegen binnen of in de directe
omgeving van het plangebied:
 Transport gevaarlijke stoffen over de A6;
 Transport gevaarlijke stoffen over de Urkervaart;
 Transport gevaarlijke stoffen door aardgasbuisleidingen.
Deze bronnen worden in dit rapport kwalitatief beschouwd en meegenomen in de aanzet van de
verantwoording van het groepsrisico.
Deze rapportage betreft het verslag van de risicoanalyses. Hoofdstuk 2 beschrijft het begrip externe
veiligheid en het bijbehorende toetsingskader. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de aanpak en
uitgangspunten van de QRA's. De resultaten van de QRA's en toetsing aan de normstelling staan in
hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies opgenomen.
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2

Wettelijk kader Externe Veiligheid
Met externe veiligheid wordt in het algemeen gedoeld op de grootte van het overlijdensrisico voor
personen als gevolg van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het overlijdensrisico wordt veroorzaakt
door branden en/of explosies van brandbare gassen en vloeistoffen en door giftige gas- of dampwolken
als gevolg van ontsnappingen van giftige vloeistoffen of gassen. Ook branden met giftige rookgassen
kunnen een oorzaak zijn. De mate van externe veiligheid wordt bepaald door de grootte van drie te
berekenen grootheden: het plaatsgebonden risico, het groepsrisico en de maximale-effectafstand.

2.1

Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico presenteert de overlijdenskans van een persoon als functie van de afstand tot
de beschouwde activiteit. Het wordt berekend door te stellen, dat een persoon zich permanent en
onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt. Door middel van risicocontouren op een plattegrond
wordt aangegeven tot waar de risico's reiken. De grootte van het plaatsgebonden risico is onafhankelijk
van de feitelijke omgeving en zegt niets over het aantal personen dat bij een ongeval getroffen kan
worden. De plaatsgebondenrisicocontouren vormen eigenlijk een hoogtekaart van overlijdenskans.
Voor het plaatsgebonden risico is in het Nederlandse externe veiligheidsbeleid (Besluit externe
veiligheid inrichtingen, Bevi) een norm vastgesteld. Deze norm luidt voor een nieuwe (zoals hier aan de
orde is) situatie, dat zich binnen de risicocontour, die een overlijdenskans van 10 -6 per jaar (eens in de
miljoen jaar) weergeeft, zich geen kwetsbare objecten mogen bevinden en bij voorkeur geen beperkt
kwetsbare objecten.
LPG-tankstation
Voor LPG-tankstation worden er geen plaatsgebondenrisicocontouren berekend. De toetsingscriteria
ten aanzien van het plaatsgebonden risico zijn gekoppeld aan de risiconiveaus van 10 -5 en 10-6 per jaar
en zijn gekoppeld aan de LPG-doorzet op het tankstation. De toetsingscriteria verschillen voor
bestaande (tabel 2.1) en nieuwe (tabel 2.2) situaties. Dit verschil wordt, na afronding van het Convenant
LPG-autogas, in de nabije toekomst naar verwachting opgeheven en dan vervalt tabel 2.2. Deze
toekomstige situatie wordt door ons op basis van de regelgeving aangeduid als Revi 2007 (Regeling
externe veiligheid inrichtingen), de huidige situatie wordt aangeduid als Revi 2004.
Tabel 2.1

Toetsingsafstanden in meters tot kwetsbare objecten voor bestaande situaties
3

Doorzet (m /jaar)

25
35
40

 500
500 - 1.000
≥ 1.000

Tabel 2.2

Afstand (m) vanaf
vulpunt

Afstand (m) vanaf
ondergronds reservoir
25
25
25

Afstand (m) vanaf
afleverzuil
15
15
15

Toetsingsafstanden in meters tot kwetsbare objecten voor nieuwe situaties

Doorzet (m3/jaar)

 1.000
≥ 1.000

Afstand (m)
vanaf vulpunt
45
110

Afstand (m) vanaf
ondergronds reservoir
25
25

Afstand (m) vanaf
afleverzuil
15
15
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CNG
Bij het LPG-tankstation wordt er aardgas onder hoge druk (CNG) aangeboden. De veiligheidsafstanden
voor afleverstations voor aardgas onder hoge druk (CNG) staan beschreven in PGS 25
AARDGAS - AFLEVER-INSTALLATIES VOOR MOTORVOERTUIGEN. In PGS 25 staat: "dat in de inrichting het
aardgas niet anders mag worden opgeslagen dan in een bufferopslag. De bufferopslag bevindt zich op
een afstand van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten zoals aangegeven in tabel 2.3.
Tabel 2.3 Externeveiligheidsafstanden in lijn met Activiteitenbesluit
Waterinhoud bufferopslag (m3)
Afstand (m)
<3
10
3 tot en met 5
15
> 5 tot en met 10
20
Opmerkingen:
 De inhoud van de drukhouders op de voertuigen zijn hier niet inbegrepen. Dit voorschrift is zo
geformuleerd, dat de opslag van aardgas in de bufferopslag op een druk hoger dan 25 MPa (250 bar)
niet wordt uitgesloten. Als de maximale druk in de bufferopslag 25 MPa (250 bar) bedraagt, is de
maximaal toegestane inhoud van de bufferopslag 250 m3, bij een temperatuur van 288 K (15 °C).
 Indien meer dan 10 m3 wordt geplaatst dan moet een additionele risico inventarisatie worden
uitgevoerd".

2.2

Groepsrisico
Het groepsrisico is in feite een vertaling van het plaatsgebonden risico. Het groepsrisico houdt wel
rekening met de daadwerkelijke aanwezigheid van personen en geeft de kans dat een bepaalde groep
personen tegelijkertijd het slachtoffer zou kunnen worden. Het voor een situatie berekende groepsrisico
wordt in een grafiek weergegeven, waarin op de horizontale as het berekende aantal slachtoffers en op
de verticale as de cumulatieve frequentie daarvan is weergegeven. Het ijkpunt voor het groepsrisico
wordt aangeduid als oriëntatiewaarde. De oriëntatiewaarde van het groepsrisico voor bedrijven is
10-3/N2 met N het aantal slachtoffers.
LPG-tankstation
Het Bevi vermeldt, dat het GR moet worden getoetst aan de oriëntatiewaarde en dat door het bevoegd
gezag een verantwoording ten aanzien van de acceptatie van het berekende GR moet worden
opgesteld. Naarmate de afstand tot een LPG-tankstation toeneemt, neemt het overlijdensrisico af. In de
Revi is aangegeven tot op welke afstand (namelijk 150 meter) het overlijdensrisico een bijdrage aan de
grootte van het groepsrisico leveren kan. Dit gebied wordt in de Revi als invloedsgebied aangeduid. Dit
houdt tevens in dat de inventarisatie van aanwezigen rondom een tankstation voor
groepsrisicoberekeningen kan worden beperkt tot dit gebied.
Deze afstand van 150 meter dient bepaald te worden vanaf het vulpunt voor LPG en vanaf het
bovengrondse deel van de opslagtank.

2.3

Maximale-effectafstand
De maximale-effectafstand is de afstand in de windrichting waarop de overlijdenskans bij 30 minuten
blootstelling is gedaald tot 1%. Deze afstand speelt geen rol in de toetsing van bedrijfsactiviteiten aan de
normstelling op het beleidsterrein externe veiligheid. De maximale-effectafstanden zijn van belang voor
blad 5 van 34
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de voorbereiding op de rampenbestrijding. De maximale-effectafstand is niet van toepassing bij LPGtankstations.

2.4

Berekeningswijze
Welke ongewenste gebeurtenissen voor de risicoanalyse moeten worden gehanteerd zijn in het
algemeen vastgelegd in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi (HRB). De meest recente versie van
deze handleiding betreft versie 3.2 van 1 juli 2009. In dit onderzoek is deze handleiding toegepast. De
risicoberekeningen zijn uitgevoerd met de meest recente versie van het voorgeschreven programma
SAFETI-NL, versie 6.54.1.
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3

Aanpak en uitgangspunten
Voor het uitvoeren van de QRA's is gebruikgemaakt van de vigerende vergunningen. Voor het
actualiseren van het bestemmingsplan is het belangrijk om de wijziging in het groepsrisico te bekijken.
Daarom wordt in dit hoofdstuk vooral ingegaan op de bevolkingsvlakken binnen het invloedsgebied van
de verschillende risicobronnen.
De uitgangspunten die in dit hoofdstuk naar voren komen zijn gebruikt om de QRA's van de drie
inrichtingen uit te werken, de volledige QRA's zijn in bijlage 1, 2 en 3 te vinden.
Daarnaast wordt in dit hoofdstuk een kwalitatieve beschouwing gegeven van de overige risicobronnen.

3.1

Algemene gegevens
Het tankstation Van Staveren is gevestigd aan de Randweg 18 te Emmeloord en heeft een vergunning
voor de verkoop van autobrandstoffen inclusief LPG en CNG, daarnaast worden er gasflessen met
propaan gevuld vanuit een reservoir en vindt er opslag van gasflessen plaats. Het dichtstbijzijnde
woongebied ligt op ruim 650 meter ten noorden en ten oosten van het bedrijf.
Het bedrijfspand van Agrifirm is gelegen op de Industrieweg 1 te Emmeloord. Agrifirm heeft vergund
gekregen de opslag van kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Het dichtstbijzijnde
woongebied ligt op minder dan 100 meter ten noorden van het bedrijf.
Het bedrijfspand van Profyto is gelegen op de Revisieweg 3 te Emmeloord. Profyto heeft vergund
gekregen de opslag van gewasbeschermingsmiddelen. Het dichtstbijzijnde woongebied ligt op circa
700 meter ten noordoosten van het bedrijf.
In figuur 3.1 is met groen het LPG-tankstation aangegeven, met blauw Agrifirm en met geel Profyto. De
plattegrond van het tankstation met daarop de verschillende onderdelen van het LPG-tankstation is
opgenomen in bijlage 1. De plattegrond van Agrifirm is opgenomen in bijlage 2 en de plattegrond van
Profyto is opgenomen in bijlage 3.
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Figuur 3.1 De locaties van LPG-tankstation Van Staveren (groen), Agrifirm (geel) en Profyto (blauw)

3.2

Van Staveren
Binnen de inrichting van tankstation Van Staveren zijn vier risicobronnen aanwezig:
 verkoop van LPG;
 verkoop van CNG;
 propaantank;
 opslag van gasflessen.
LPG
Voor het uitvoeren van de risicoberekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 In de milieuvergunning is de LPG-doorzet vastgelegd op 500 m3.
 De opslag van LPG vindt plaats in een ondergrondse opslagtank met een inhoud van 20 m 3.
 De aflevering van LPG vindt plaats met een tankwagen met 51,76 m3 inhoud.
 De LPG-tankauto die het LPG-tankstation bevoorraadt, lost op het terrein van het tankstation. Dit
betekent dat de opstelplaats wordt beoordeeld als geïsoleerde opstelplaats, aanrijding van opzij
tegen leidingkast is niet aannemelijk.
 De afstand van de LPG-afleverzuil is meer dan 17,5 meter ten opzichte van het LPG-vulpunt.
 De afstand van de benzineafleverzuil is meer dan 5 meter ten opzichte van het LPG-vulpunt.
 De afstand van het benzinevulpunt is minder dan 25 meter ten opzichte van het LPG-vulpunt.
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 De afstand van het LPG-vulpunt tot het dichtstbijzijnde gebouw zonder brandbescherming en een
gebouwhoogte van 5 tot 10 meter bedraagt meer dan 5 meter.
 Voor de afstand tussen opslagtank en LPG-vulpunt is uitgegaan van 2 meter.
 Voor de afstand tussen opslagvat en LPG-afleverpunt is uitgegaan van 24 meter.
Op basis van de uitgangspunten zijn met behulp van Rekenmethodiek Bevi (hoofdstuk 7 LPGtankstations versie 1.1 uitgave 29 mei 2008) de scenario's voor het LPG-tankstation bepaald. Deze zijn te
vinden in bijlage 1.1 en 1.2.
Bijlage 1.1 geeft overzicht van de methode, en in bijlage 1.2 staan de berekende faalfrequenties.
CNG
Van Staveren heeft vergund gekregen een CNG-unit1 (afleverzuil en opslag). De vergunning geldt voor
een CNG-opslagbuffer met een waterinhoud van 1.600 liter. Het CNG wordt gemaakt door aardgas te
comprimeren tot een druk van ca. 250 bar. Het CNG wordt aangevoerd via het lokale
aardgasdistributienet.
Op basis van deze uitgangspunten zijn met behulp van Rekenmethodiek Bevi (Module C - hoofdstuk 3 Brzo-inrichtingen als bedoeld in artikel 2 onder a Bevi - scenario's) de scenario's voor het CNG bepaald.
Deze zijn te vinden in bijlage 1.3.
Propaanreservoir
Van Staveren heeft vergund gekregen een propaanreservoir van 3.000 liter. Dit reservoir wordt
maximaal 20 keer per jaar gevuld door een tankauto met een inhoud van maximaal 24 m 3. Op basis van
deze uitgangspunten zijn met behulp van Rekenmethodiek Bevi (Module C - hoofdstuk 3 - Brzoinrichtingen als bedoeld in artikel 2 onder a Bevi - scenario's), Rekenmethodiek inrichtingen meer dan
13 m3 propaan (RIVM, maart 2010) en Afstandentabel propaanreservoirs (RIVM juli 2006) de scenario's
voor de propaantank bepaald. Deze zijn te vinden in bijlage 1.4.
Flessenopslag
Naast het leveren van LPG en CNG is er ook opslag van gasflessen aanwezig op het tankstation
Van Staveren. Het gaat hierbij om een totaal van 1.500 liter waterinhoud. Aangenomen wordt dat er
alleen propaan en butaan in de gasflessen zit.
Op basis van deze uitgangspunten zijn met behulp van Modellering gascilinders uit Handleiding
Risicoberekeningen Bevi (conceptversie 1.4, januari 2008) de scenario's voor de flessenopslag bepaald.
Deze zijn te vinden in bijlage 1.5.

3.2.1

Omgeving en aanwezigheidsgegevens
Het nieuw vast te stellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Nagelerweg-A6 betreft een actualisatie van
het bestemmingsplan. De bouw- en gebruiksmogelijkheden van het geldende bestemmingsplan worden
één op één overgenomen. De bevolkingssituatie van de vigerende situatie is daarom gelijk aan de
bevolkingssituatie van de toekomstige situatie. Om het groepsrisico te berekenen dient de
bevolkingssituatie zowel in de vigerende als in het toekomstige bestemmingsplan geïnventariseerd te
worden. Binnen het invloedsgebied (zie hiervoor figuur 3.2) zijn de aanwezigheidsgegevens bepaald.

1.

CNG staat voor Compressed Natural Gas, vrij vertaald: aardgas onder druk.
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Figuur 3.2

Overzicht van het invloedsgebied (groene cirkel)

Vigerende bestemmingsplannen
Binnen het invloedsgebied zijn de volgende bestemmingsplannen vigerend:
 Bedrijventerrein Nagelerweg (maart 1997);
 Bedrijventerrein Zuidervaart (juni 2001).
Volgens de bestemmingsplannen "bedrijventerrein Nagelerweg" en "bedrijventerrein Zuidervaart" is de
volgende bestemming aanwezig binnen het invloedsgebied van het LPG-tankstation:
 Bedrijfsdoeleinden II.
Bedrijfsdoeleinden II
De gronden binnen deze bestemming zijn bestemd voor bedrijfsactiviteiten, de bouw van (nieuwe)
dienstwoningen is uitgesloten. Voor bedrijven is uitgegaan van 1 persoon per
100 m2 bedrijfsvloeroppervlakte (bouwvlak) die overdag voor 100% aanwezig zijn en in de nachtperiode
voor 21% aanwezig zijn. Deze aantallen zijn conform de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico
en de PGS 1 deel 6. Binnen bedrijfsdoeleinden II is er een vrijstellingsbevoegdheid voor
bedrijfswoningen. De bedrijfswoningen zijn niet bestemd, maar mogen wel als zodanig worden gebruikt.
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Figuur 3.3

Bevolkingsvlakken rondom het LPG-tankstation (vigerende situatie), rood gestreept zijn de
bouwvlakken op het bedrijventerrein

Toekomstige bestemmingsplan
Binnen het invloedsgebied van tankstation Van Staveren wordt het bestemmingsplan Bedrijventerrein
Nagelerweg-A6 van kracht. Binnen de 10-8/jr-plaatsgebondenrisicocontour verandert de bestemming
bedrijfsdoeleinden II in bedrijventerrein 3. Dit betekent dat de bevolkingsvlakken gelijk blijven. De
bevolkingsvlakken staan in figuur 3.3.

3.3

Agrifirm
Bij Agrifirm vindt opslag van kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen plaats. Binnen de
inrichting is één PGS15-opslagvoorziening waar meer dan 10 ton (brandbare) gevaarlijke stoffen worden
opgeslagen. Voor de kunstmeststoffen wordt aangenomen dat het gaat om kunstmeststoffen in groep 1
(enkel kunstmeststoffen Klasse C worden opgeslagen, Agrifirm heeft aangegeven dat het gaat om
groep 1.1 en groep 1.2, met een totale hoeveelheid van maximaal 50 ton). Volgens Revi geldt dat er
alleen sprake is van een externveiligheidsrisico bij de opslag van meer dan 100.000 kg meststoffen van
groep 2. Voor meststoffen van groep 1 gelden geen relevante externeveiligheidsrisico's en deze hoeven
derhalve in deze QRA niet nader te worden beschouwd.
Agrifirm heeft één PGS15-opslagvoorziening waar meer dan 10 ton aan (brandbare) gevaarlijke stoffen
worden opgeslagen.
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De uitgangspunten van de PGS15-opslagvoorziening zijn:
beschermingsniveau
:
1.6 High-ex installation inside air
aanwezige typen ADR-klassen
:
2.5, 3, 4.3, 6.1, 8 en 9
hoogte (m)
:
5,5
oppervlakte (m2)
:
580
Verder geldt dat:
 de opslagvoorziening deel uitmaakt van een groter pand dat een oppervlakte heeft van meer dan
2.500 m2;
 de fractie ADR 3 wordt gelijk gesteld aan 1, aangezien er in de vergunning geen beperkingen
opgelegd worden aan de opslag van ADR3-stoffen.
Voor PGS15-opslagen wordt in de HRB aangegeven dat voor situaties waarbij het bepalen van het
stikstof-, chloor- en zwavelgehalte op grote praktische problemen stuit, gerekend moet worden met een
stikstof-, chloor- en zwavelgehalte van 10%. Dit geldt voor Agrifirm. In SAFETI-NL is daarom de volgende
structuurformule ingevoerd: C3,9H8,50O1,06Cl0,46N1,17S0,51P1,35.
Op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn met behulp van de Handleiding Risicoberekeningen Bevi
de scenario's voor de PGS15-opslagvoorziening bepaald. Deze zijn te vinden in bijlage 2.2.

3.3.1

Omgeving en aanwezigheidsgegevens
Conform de Rekenmethodiek Bevi is voor het vaststellen van de bevolkingsdichtheden de "Handreiking
verantwoordingsplicht groepsrisico" (VROM, versie 1 november 2007) en PGS 1 deel 6 (Aanwezigheidsgegevens) gehanteerd. In de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico wordt aangegeven dat de
inventarisatie van de aanwezigheidsgegevens primair plaats dient te vinden aan de hand van het
(vigerende/toekomstig vigerend) bestemmingsplan. De nauwkeurigheid van de inventarisatie van de
bevolking dient aan te sluiten bij de relatieve bijdrage aan het groepsrisico. Dit betekent dat voor
Agrifirm minimaal binnen de 10-8/jr-plaatsgebondenrisicocontour nauwkeurig geïnventariseerd moet
worden op basis van bestemmingsplannen. Buiten de 10-8/jr-plaatsgebondenrisicocontour kan
uitgegaan worden van kengetallen.
Vigerende bestemmingsplannen
In de directe omgeving van Agrifirm (waarbinnen de 10-8/jr-plaatsgebondenrisicocontour ligt) liggen de
bestemmingsplannen:
 Bedrijventerrein Zuidervaart (juni 2001);
 Emmeloord-West (december 2006);
 Emmeloord, tussen Gracht en Vaarten (maart 2011).
Volgens de bestemmingsplannen "bedrijventerrein Zuidervaart", "Emmeloord-West" en "Emmeloord,
tussen Grachten en Vaarten" zijn de volgende bestemmingen aanwezig binnen de directe omgeving van
Agrifirm:
 Bedrijfsdoeleinden II;
 Bedrijventerrein 3;
 Recreatieve doeleinden (Havenstraat 9 en 9a);
 Woondoeleinden;
 Maatschappelijk (Hof van Smeden);
 Maatschappelijk (Medisch centrum Emmeloord).
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Bedrijfsdoeleinden II
De gronden binnen deze bestemming zijn bestemd voor bedrijfsactiviteiten, de bouw van (nieuwe)
dienstwoningen is uitgesloten. Er mag alleen gebouwd worden binnen de bebouwingsgrenzen, per
bedrijf mag er maximaal 30% van het vloeroppervlak bestemd zijn als kantoor. Per ha bouwvlak zijn er
maximaal 100 personen aanwezig (100% dag en 21% nacht).
Bedrijventerrein 3
Binnen deze bestemming mag er enkel gebouwd worden binnen een bouwvlak. De bouwvlakken mogen
maximaal voor 90% bebouwd worden. Dit betekent dat er in een bouwvlak maximaal 90 personen per
ha (100% dag en 21% nacht) aanwezig kunnen zijn.
Binnen het bedrijventerrein 3 is een aantal kantoren aanwezig, hier zijn maximaal 330 personen per
hectare aanwezig.
Recreatieve doeleinden (Havenstraat 9 en 9a)
De gronden aan de havenstraat 9 en 9a worden gebruikt door een "inside track" centrum (carting). De
bestemming maakt naast het cartingcentrum ook de vestiging mogelijk van andere indoorrecreatieve
voorzieningen zoals squash- en/of tennisbanen en klimwanden. Omdat het hier gaat om een
indoorrecreatieve voorziening met een relatief groot ruimtebeslag per bezoeker is er uitgegaan van
maximaal 50 personen (100% dag en 100% nacht).
Woondoeleinden
Binnen deze bestemming vallen zowel woonhuizen als bedrijfswoningen. Per woning kunnen er
2,4 personen (50% dag en 100% nacht) aanwezig zijn. Op het terrein (binnen de inrichtingsgrens) van
Agrifirm liggen twee bedrijfswoningen, aangezien deze woningen deel uitmaken van de inrichting
worden ze in de GR-berekening niet meegenomen.
Maatschappelijk (Hof van Smeden)
Hof van Smeden is een woonzorgcentrum, met 85 appartementen en 80 aanleunwoningen. Het heeft
bovendien een wijkfunctie en fungeert als ontmoetingsplek in de buurt. Het woonzorgcentrum is
beschouwd als een bejaardentehuis met 165 bedden, dus een totaal van 825 personen (80% dag en 39%
nacht) aanwezig.
Maatschappelijk (Medisch centrum Emmeloord)
Het Medisch centrum Emmeloord is beschouwd als een klein ziekenhuis. Dit betekent een aanwezigheid
van 240 personen (80% dag en 39% nacht).
Buiten de directe omgeving van Agrifirm is uitgegaan van kengetallen. Voor de bedrijventerreinen
Zuidervaart, Nagelerweg en de Munt is uitgegaan van 40 personen per ha met een aanwezigheid van
100% overdag en 20% in de nacht, conform PGS 1 deel 6 voor een Bedrijventerrein met gemiddelde
personeelsdichtheid. Voor Emmeloord is uitgegaan van 70 personen per ha met een aanwezigheid van
50% overdag en 100% in de nacht, conform PGS 1 deel 6 voor een drukke woonwijk. Voor het
buitengebied is uitgegaan van 1 persoon per ha met een aanwezigheid van 100% overdag en in de
nacht.
In figuur 3.4 en 3.5 staan de vlakken, zoals ze zijn ingevoerd in SAFETI-NL, met daarin de volgende
aanwezigheidsgegevens:
1. Bedrijfsdoeleinden II;
2. Bedrijventerrein 3;
3. Recreatieve doeleinden (Havenstraat 9 en 9a);
4. Maatschappelijk (Medisch centrum Emmeloord);
5. Maatschappelijk (Hof van Smeden);
6. Woondoeleinden (149 woningen);
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7. Woondoeleinden (79 woningen);
8. Woondoeleinden (141 woningen);
9. Woondoeleinden (115 woningen);
10. Woondoeleinden (57 woningen);
11. Woondoeleinden (34 woningen);
12. Woondoeleinden (10 woningen);
13. Woondoeleinden (18 woningen);
14. Woondoeleinden (30 woningen);
15. Kantoren;
16. Bedrijfswoning;
17. Bedrijventerrein;
18. Emmeloord;
19. Buitengebied.
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Figuur 3.4

Bevolkingsvlakken rondom Agrifirm (vigerende en toekomstige situatie)
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Figuur 3.5

Bevolkingsvlakken rondom Agrifirm (vigerende en toekomstige situatie)

Toekomstige bestemmingsplannen
Binnen het invloedsgebied van Agrifirm wordt het bestemmingsplan Bedrijventerrein Nagelerweg-A6
van kracht. Binnen de 10-8/jr-plaatsgebondenrisicocontour verandert de bestemming
bedrijfsdoeleinden II in bedrijventerrein 3, dit betekent dat de bevolkingsvlakken gelijk blijven. Ook
buiten de 10-8/jr-plaatsgebondenrisicocontour blijven de bevolkingsvlakken gelijk. De bevolkingsvlakken
staan in figuur 3.4 en figuur 3.5.
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3.4

Profyto
Bij Profyto vindt opslag van gewasbeschermingsmiddelen plaats. Binnen de inrichting is één PGS15opslagvoorziening waar meer dan 10 ton (brandbare) gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Daarnaast
is in april een aanvraag gedaan voor de opslag van verpakte kunstmeststoffen (groepen 1.1, 1.2 en 1.3)
tot maximaal 250 ton. Volgens Revi geldt dat er alleen sprake is van een externveiligheidsrisico bij de
opslag van meer dan 100.000 kg meststoffen van groep 2. Voor meststoffen van groep 1 gelden geen
relevante externeveiligheidsrisico's en deze hoeven derhalve in deze QRA niet nader te worden
beschouwd.
Er is dus één PGS15-opslagvoorzieningen aanwezig waar meer dan 10 ton aan (brandbare) gevaarlijke
stoffen worden opgeslagen.
De uitgangspunten van de PGS15-opslagvoorziening zijn:
beschermingsniveau
:
1.6 High-ex installation inside air
aanwezige typen ADR-klassen
:
3, 6.1, 8, 9
hoogte (m)
:
5
oppervlakte (m2)
:
740
Verder geldt dat:
 de opslagvoorziening deel uit maakt van een groter pand dat een oppervlakte heeft van 1.485 m 2;
 de fractie ADR 3 gelijk is aan 0,005 (maximaal 2,5 ton op een totaal van 500 ton), hierbij is de
aanname gedaan dat de K1-stoffen zoals genoemd in de vergunning te beschouwen zijn als ADR 3.
Voor PGS15-opslagen wordt in de HRB aangegeven dat voor situaties waarbij het bepalen van het
stikstof-, chloor- en zwavelgehalte op grote praktische problemen stuit, gerekend moet worden met een
stikstof-, chloor- en zwavelgehalte van 10%. Dit geldt voor Profyto. In SAFETI-NL is daarom de volgende
structuurformule ingevoerd: C3,9H8,50O1,06Cl0,46N1,17S0,51P1,35.
Op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn met behulp van de Handleiding risicoberekeningen Bevi
de scenario's voor de PGS15-opslagvoorziening bepaald. Deze zijn te vinden in bijlage 3.2.

3.4.1

Omgeving en aanwezigheidsgegevens
Conform de Rekenmethodiek Bevi is voor het vaststellen van de bevolkingsdichtheden de "Handreiking
verantwoordingsplicht groepsrisico" (VROM, versie 1 november 2007) en PGS 1 deel 6 (Aanwezigheidsgegevens) gehanteerd. In de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico wordt aangegeven dat de
inventarisatie van de aanwezigheidsgegevens primair plaats dient te vinden aan de hand van het
(vigerende/toekomstig vigerend) bestemmingsplan. De nauwkeurigheid van de inventarisatie van de
bevolking dient aan te sluiten bij de relatieve bijdrage aan het groepsrisico. Dit betekent dat voor
Profyto binnen de 10-8/jr-plaatsgebondenrisicocontour nauwkeurig geïnventariseerd moet worden op
basis van bestemmingsplannen. Buiten de 10-8/jr-plaatsgebondenrisicocontour kan uitgegaan worden
van kengetallen.
Vigerende situatie
De 10-8/jr-plaatsgebondenrisicocontour van Profyto ligt buiten de eigen inrichting en valt binnen de
bestemmingsplan:
 Bedrijventerrein Nagelerweg (maart 1997);
 Buitengebied.
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Volgens de bestemmingsplannen "Bedrijventerrein Nagelerweg" en "Buitengebied" zijn de volgende
bestemmingen aanwezig binnen de 10-8-contour van Profyto:
 Bedrijfsdoeleinden II.
Bedrijfsdoeleinden II
De gronden binnen deze bestemming zijn bestemd voor bedrijfsactiviteiten, de bouw van (nieuwe)
dienstwoningen is uitgesloten. Er mag alleen gebouwd worden binnen de bebouwingsgrenzen, per
bedrijf mag er maximaal 30% van het vloeroppervlak bestemd zijn als kantoor. Per ha bouwvlak zijn er
maximaal 100 personen aanwezig (100% dag en 21% nacht).
Buitengebied
In het buitengebied zijn er binnen de 10-8-risicocontour geen gebouwen aanwezig, er zal daarom
gerekend worden met het kengetal van 1 persoon per ha (100% dag en 100% nacht).
Buiten de 10-8/jr-plaatsgebondenrisicocontour is uitgegaan van kengetallen. Voor de bedrijventerrein
Nagelerweg en Zuidervaart is uitgegaan van 40 personen per ha met een aanwezigheid van 100%
overdag en 21% in de nacht, conform PGS 1 deel 6 voor een Bedrijventerrein met gemiddelde
personeelsdichtheid. Voor Emmeloord is uitgegaan van 70 personen per ha met een aanwezigheid van
50% overdag en 100% in de nacht, conform PGS 1 deel 6 voor een drukke woonwijk. Voor het
buitengebied is uitgegaan van 1 persoon per ha met een aanwezigheid van 100% overdag en in de
nacht.
Een overzicht van de vlakken ten behoeve van de aanwezigheidsgegevens die in SAFETI-NL zijn
aangemaakt is weergegeven in figuur 3.6. Met daarin de volgende vlakken:
1. Bedrijfsdoeleinden II;
2. Bedrijventerrein;
3. Buitengebied;
4. Emmeloord.
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Figuur 3.6

Bevolkingsvlakken rondom Profyto (vigerende situatie)

Toekomstige situatie
Binnen het invloedsgebied van Profyto wordt het bestemmingsplan Bedrijventerrein Nagelerweg-A6 van
kracht. Binnen de 10-8/jr-plaatsgebondenrisicocontour verandert de bestemming bedrijfsdoeleinden II in
bedrijventerrein 3, dit betekent dat de bevolkingsvlakken gelijk blijven. Ook buiten de 10 -8/jrplaatsgebondenrisicocontour vinden er geen wijzigingen plaats in de bevolkingsvlakken. De
bevolkingsvlakken zijn daarom in de toekomstige situatie gelijk aan de huidige situatie en staan in
figuur 3.6.

3.5

Overige risicobronnen
De overige risicobronnen zijn transport van gevaarlijke stoffen over de A6, de Urkervaart en door
aardgasbuisleidingen. De ligging van de bronnen ten opzichte van het plangebied is weergegeven in
figuur 3.7.
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Figuur 3.7 Ligging risicobronnen in en rondom het plangebied (zwart omkaderd), buisleidingen (rood),
A6 (groen), Urkervaart (blauw)

3.5.1

Transport gevaarlijke stoffen A6
Over de A6 vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. Conform de circulaire Risiconormering vervoer
gevaarlijke stoffen (cRnvgs) geldt voor de A6 een veiligheidszone (en 10-6-plaatsgebondenrisicocontour)
van 0 meter. Voor het groepsrisico geldt dat op basis van de vuistregels uit de Handleiding Risicoanalyse
Transport2 (HART) gesteld kan worden dat 10% van de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden.
Aangezien het groepsrisico de oriëntatiewaarde niet overschrijdt en ook niet toeneemt, hoeft deze
conform cRnvgs niet verantwoord te worden.

3.5.2

Transport gevaarlijke stoffen Urkervaart
De Urkervaart wordt niet genoemd in de cRnvgs en heeft daarom geen plaatsgebondenrisicocontour
van 10-6 per jaar en het groepsrisico hoeft niet berekend en verantwoord te worden.

2.

Handleiding Risicoanalyse Transport, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 1 november 2011.
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3.5.3

Transport gevaarlijke stoffen door aardgasbuisleidingen
Binnen het plangebied loopt een aantal hogedruk-aardgasbuisleidingen. Het plaatsgebonden risico en
groepsrisico is in 2011 door Grontmij berekend, zie bijlage 4. Hieruit blijkt dat in het plangebied
maximaal een PR van 10-7 per jaar wordt berekend. Het berekende GR blijft voor alle leidingen beneden
0,1 keer de oriëntatiewaarde. Aangezien het bestemmingsplan een actualisatie betreft, kan de
verantwoording beperkt worden uitgevoerd.
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Aanzet Verantwoording groepsrisico
Vanwege het feit dat sprake is van een ruimtelijke procedure (nieuw bestemmingsplan), moet een
verantwoording van het groepsrisico plaatsvinden. De aanzet tot de verantwoording van het
groepsrisico ten gevolge van de opslag van gevaarlijke stoffen bij Profyto en Agrifirm, het LPGtankstation Van Staveren en het transport van gevaarlijke stoffen door aardgasbuisleidingen heeft
Oranjewoud/Save in dit hoofdstuk opgenomen. De uiteindelijke verantwoording dient door het bevoegd
gezag genomen te worden.
De Nota van Toelichtingen van het Bevi vermeldt dat "bij het maken van een QRA of een
groepsrisicoberekening doorgaans wat betreft het overlijdensrisico een termijn van twee tot drie weken
wordt aangehouden. Andere risico's zijn niet meegenomen in de risicoberekening. Dat neemt niet weg
dat een adequaat risicobeleid bijdraagt aan de vermindering van de kans op gewonden en materiële
schade. De bestrijding van rampen en zware ongevallen is in het bijzonder gericht op die laatste effecten.
Om die reden is in de verantwoordingsplicht ten aanzien van het groepsrisico mede aandacht gegeven
aan de mogelijkheden voor de zelfredzaamheid van personen en voor de rampenbestrijding".
Het Bevi vermeldt verder dat "bij de beoordeling van dit soort risico’s onder andere de vraag aan de orde
is welke omvang van een ramp, gegeven de kans daarop, aanvaardbaar is. Het gaat daarbij uiteindelijk
om een politieke afweging van de risico’s tegen de maatschappelijke baten en kosten van een risicovolle
activiteit. Als de maatschappelijke baten van een activiteit groot zijn, kunnen de bijbehorende risico’s
eerder worden geaccepteerd dan wanneer die gering zijn".
Dit betekent dat naast maatregelen die effect hebben op het berekende groepsrisico ook gekeken dient
te worden naar maatregelen die effect hebben op hoe een calamiteit verloopt. Deze kwalitatieve
elementen moeten meegenomen worden in de verantwoording van het groepsrisico. De elementen, die
het Bevi benoemt, zijn opgenomen in tabel 4.1.
Tabel 4.1

Onderdelen Verantwoording groepsrisico

Onderdeel
1. Aanwezige dichtheid van personen in het invloedsgebied van de betrokken risicobron
- Functie-indeling
- Gemiddelde personendichtheid (totaal en per functie/locatie)
- Verblijfsduurcorrecties
- Verschil tussen bestaande en nieuwe situatie
2. De omvang van het groepsrisico
- De omvang voor het van kracht worden van het besluit;
- De omvang na het van kracht worden van het besluit;
- De verandering van het groepsrisico ten gevolge van het besluit;
- De ligging van de groepsrisicocurve ten opzichte van de oriëntatiewaarde
3. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico bij de betrokken
inrichting(en) en/of transportroute
4. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico in het ruimtelijke
besluit
5. De mogelijkheden tot voorbereiding op en bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar
ongeval
- Proactie
- Preventie
- Preparatie
- Repressie
6. De mogelijkheden van personen die zich in het invloedsgebied van de risicobron bevinden om zichzelf in
veiligheid te brengen
7. De voor- en nadelen van andere mogelijkheden tot ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico
8. De mogelijkheden en voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico in de nabije toekomst
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4.1

Aanwezige dichtheid van personen in het invloedsgebied van de betrokken
risicobron
De aanwezige dichtheden van personen in de invloedsgebieden van de betrokken risicobronnen zijn
beschouwd in paragraaf 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 en bijlage 4 van dit rapport.

4.2

De omvang van het groepsrisico
De groepsrisico's voor de betreffende gebieden zijn herleid uit de QRA's (zie bijlagen).
Van Staveren
Uitgaande van het formele toetsingskader conform Bevi wordt een overschrijding van de
oriëntatiewaarde van het groepsrisico berekend. In deze berekening is geen rekening gehouden met de
feitelijk risicobeperkende maatregelen die conform het Convenant LPG-autogas inmiddels in Nederland
zijn ingevoerd. Wanneer daarvan wordt uitgegaan is het groepsrisico kleiner en ligt deze beneden de
oriëntatiewaarde van het groepsrisico (zie bijlage 1.6).
Agrifirm
Het groepsrisico ten gevolge van de opslag van gevaarlijke stoffen bij Agrifirm ligt onder de
oriëntatiewaarde. De realisatie van het bestemmingplan zorgt voor een minimale toename ten opzichte
van de autonome situatie (zie bijlage 2.4).
Profyto
Het groepsrisico ten gevolge van de opslag van gevaarlijke stoffen bij Profyto ligt onder de
oriëntatiewaarde. De realisatie van het bestemmingplan zorgt voor een minimale toename ten opzichte
van de autonome situatie (zie bijlage 3.4).
Buisleidingen
Het groepsrisico ten gevolge van transport van gevaarlijke stoffen door hogedruk-aardgasbuisleidingen
ligt onder de 0,1 keer de oriëntatiewaarde. De realisatie van het bestemmingplan zorgt niet voor een
toename ten opzichte van de autonome situatie (zie bijlage 4).

4.3

De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het
groepsrisico bij de betrokken inrichtingen
Op voorhand moet worden opgemerkt dat niet alle genoemde bronmaatregelen zijn te treffen in het
kader van onderhavige ruimtelijke procedure. De bronmaatregelen worden hier genoemd, zodat de
gemeente Noordoostpolder eventueel via andere procedures dan het bestemmingsplan geschikte
maatregelen kan treffen ter beperking van het groepsrisico bij de bron.

4.3.1

Van Staveren
Maatregelen uit LPG-convenant
De LPG-branche heeft in 2005 een convenant met VROM afgesproken om enkele technische
maatregelen te nemen voor het gebruik van gevaarlijke stoffen bij LPG-tankstations.
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Het gaat hierbij om de volgende extra maatregelen:
1. Het hanteren van de verbeterde vulslang. Dit is een maatregel uit het convenant tussen VROM en de
LPG-branche. Deze maatregel is al landelijk doorgevoerd en is verdisconteerd in de berekening van
het groepsrisico.
2. Hittewerende voorziening. Het aanbrengen van hittewerende voorziening op alle LPG-tankauto's.
Deze maatregel is verdisconteerd in variant 2 van de groepsrisicoberekening.
Door deze maatregelen worden de LPG-tankstations veiliger en kan de veiligheidsafstand tussen LPGtankstations en kwetsbare objecten worden verkleind. Uitgangspunt is dat ten gevolge van de
hittewerende voorziening de kans op een BLEVE van een tankauto door een (externe) brand 95% lager
wordt. Hierdoor wordt het groepsrisico aanzienlijk gereduceerd. De maatregelen zijn binnen de branche
inmiddels gerealiseerd. De verwachting is dat op termijn de wetgeving hierop worden aangepast.
Venstertijden
Deze maatregel is in de berekening van het groepsrisico niet meegenomen. In de avond- en nachturen
zijn minder mensen op het industrieterrein aanwezig. Wanneer venstertijden in de avond- en nachturen
(dat is tussen 18:30 en 8:00 uur) voor het lossen van LPG en propaan worden gehanteerd, neemt het
berekende groepsrisico af (het effect is in dit rapport niet specifiek berekend maar naar verwachting
neemt het groepsrisico af met een factor 5, aangezien er 's nachts een aanwezigheid is van 21% op het
bedrijventerrein).
Opstelplaats van de tankwagen
Doordat de opstelplaats van de LPG-tankauto geïsoleerd is, is de aanrijdingkans en daarmee de BLEVEkans beperkt. Een lagere faalfrequentie dan nu gebruik wordt is volgens de methodiek niet mogelijk.
Verschillende objecten hebben invloed op de hoogte van de warme-BLEVE-frequentie. In bijlage 1.1
staan de verschillende afstanden tot het vulpunt die bepalend zijn voor het groepsrisico. De interne
afstanden zijn nu dusdanig dat een brandcategorie 4 van toepassing is. Door de afstand
benzinevulpunt - LPG-vulpunt groter te maken dan de drempel kan de brandcategorie 6 van toepassing
worden: daarmee daalt een basisfrequentie voor de berekening van de resulterende warme-BLEVEfrequentie van 6,0 x 10-7 naar 2,0 x 10-7/jaar.
Beperken van de LPG-doorzet
De doorzet aan LPG is nu beperkt tot 500 m3 in de Wm-vergunning. Een lagere vergunde doorzet leidt
tot een lager groepsrisico.

4.3.2

Agrifirm
Er is een drietal mogelijke maatregelen voor het beperken van het groepsrisico bij Agrifirm, die allemaal
binnen de milieuvergunning vallen:
 beperking in de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen;
 beperking in een maximale fractie ADR-klasse3-stoffen;
 hoger beschermingsniveau.
Deze maatregelen zijn reeds grotendeels doorgevoerd, voor een lager groepsrisico zou Agrifirm verder
beperkt worden.
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4.3.3

Profyto
Er is een drietal mogelijke maatregelen voor het beperken van het groepsrisico bij Profyto, die allemaal
binnen de milieuvergunning vallen:
 beperking in de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen;
 beperking in een maximale fractie ADR-klasse3-stoffen (is reeds beperkt tot 0,625%);
 hoger beschermingsniveau.
Deze maatregelen zijn reeds grotendeels doorgevoerd, voor een lager groepsrisico zou Profyto verder
beperkt worden.

4.4

De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het
groepsrisico in het ruimtelijke besluit
In het plangebied bestaat een aantal mogelijkheden om door een goede ruimtelijke ordening de
nadelige gevolgen van incidenten met bepaalde gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen en/of
te beperken. Deze mogelijkheden bestaan uit:
 Het scheiden van risicobronnen en ontvangers:
 door geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen toe te staan in de nabijheid van de risicobronnen
blijft het groepsrisico beperkt.
 De omvang van de ontwikkeling beperken (en daarmee het aantal personen):
 wanneer binnen het invloedsgebied van het bestemmingsplan het bebouwingspercentage van
een bouwvlak beperkt wordt tot een maximum van 90%, wordt het groepsrisico beperkt.

4.5

De mogelijkheden tot voorbereiding op en bestrijding en beperking van de omvang
van een ramp of zwaar ongeval
Bij het vaststellen van de mogelijkheden ter voorbereiding op en bestrijding en beperking van de
omvang van een ramp of zwaar ongeval moeten in eerste instantie de hiervoor maatgevende scenario's
bekend zijn. In de externe veiligheid worden de volgende calamiteitenscenario's onderscheiden:
 ongelukken met brandbaar gas (BLEVE);
 ongelukken met giftige gassen en vloeistoffen (toxisch scenario).

4.5.1

Scenario BLEVE
Het scenario BLEVE kan bij tankstation Van Staveren optreden.
Het maatgevende effect bij een ongeval met een tankwagen gevuld met een tot een vloeistofverdicht
gas is een zogenaamde BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion). Bij optreden van een BLEVE
moet worden uitgegaan van een effectgebied van circa 150 - 160 meter waarbinnen geen overlevenden
zijn (= 100 % letaal). Tot 325 meter is sprake van slachtoffers en gewonden en kunnen als gevolg op de
BLEVE secundaire branden ontstaan.
Onderscheid wordt gemaakt in het optreden van een zogenaamde 'warme' BLEVE en 'koude' BLEVE. Bij
een calamiteit met enkel brandbare gassen is sprake van een 'koude' BLEVE. Dit houdt in dat een tot
blad 24 van 34

Kwantitatieve risicoanalyse LPG-tankstation Van Staveren, Agrifirm en Profyto te Emmeloord
Projectnr. 231991 - 130318
12 april 2013, revisie 03

vloeistofverdicht gas bij instantaan falen onder druk expandeert tot een dampwolk. Indien sprake is van
een 'koude' BLEVE, vindt een ontsteking van de dampwolk plaats. Er ontstaat dan een vuurbal met een
zeer intense kortstondige (< 30 sec.) warmtestraling. Tegelijkertijd is sprake van een zware drukgolf die
een fractie van een seconde duurt. De vuurbal heeft een straal van 150 - 160 meter. Bouwwerken die
zich binnen de vuurbal bevinden worden als gevolg van de drukgolf verwoest.
Een 'warme' BLEVE is een ongevalsscenario dat ontstaat door het domino-effect, waarbij ten gevolge
van een (plas)brand bij een tankwagen met brandbaar of toxisch gas, de druk in een tankwagen zo hoog
oploopt dat deze bezwijkt. Bij een koude BLEVE ontbreekt deze externe opwarming. De kracht van een
warme BLEVE is hierdoor groter.
De bestrijdbaarheid dient op twee aspecten te worden beoordeeld:
1. Is het rampscenario te bestrijden?
2. Is het gebied voldoende ingericht om bestrijding te faciliteren?
Is het rampscenario te bestrijden?
Een 'koude' BLEVE en een 'warme' BLEVE worden niet op dezelfde manier bestreden: een warme BLEVE
heeft namelijk tijd nodig om zich te ontwikkelen: een koude BLEVE ontstaat instantaan na een
mechanische impact:
 De directe effecten van een 'koude' BLEVE zijn niet te bestrijden, omdat bij een calamiteit met enkel
brandbare gassen de tank meteen expandeert en explodeert. Secundaire branden moeten wel
bestreden worden. Belangrijk voor een ongeval met brandbare gassen is dat de brandweer zo snel
mogelijk ter plaatse van de calamiteit bij de tankwagen is, zodat de gevolgen van een BLEVE
bestreden kunnen worden.
 Belangrijk voor een ongeval met brandbare gassen (in combinatie met brandbare vloeistoffen) is dat
de brandweer zo snel mogelijk ter plaatse van de calamiteit is, zodat de tank onmiddellijk gekoeld
kan worden om een warme BLEVE te voorkomen. Tussen de calamiteit en de expansie zit, afhankelijk
van de staat van de tank, een tijdsbestek van ongeveer 8 tot 20 minuten (voor gecoate tankauto's
geldt een tijdsbestek tot 40 minuten), waarbinnen de brandweer de tijd heeft om de tank te koelen
en de druk weggenomen kan worden. De brandweer heeft hierbij voor een langere periode
voldoende bluswatercapaciteit nodig (primaire, secundaire en eventueel tertiaire
bluswatervoorziening).
Is het gebied voldoende ingericht om bestrijding te faciliteren?
Als onderdeel van de verantwoordingsplicht dient de gemeente Noordoostpolder de Veiligheidsregio
Flevoland formeel advies te vragen omtrent bestrijding en zelfredzaamheid.

4.5.2

Scenario toxische gaswolk
Het scenario toxische gaswolk kan zowel bij Agrifirm als Profyto optreden.
Bij een brand in een opslagvoorziening waar toxische stoffen aanwezig zijn, kunnen toxische
verbrandingsproducten vrijkomen. Deze verbrandingsproducten vormen vervolgens een gaswolk. Bij
een percentage aanwezige personen zal letaal letsel optreden door blootstelling aan de gaswolk. Bij de
toxische scenario's zit enige tijd tussen het ontstaan van het ongeval en het optreden van letsel bij
aanwezigen. Daarbij is ook de duur van de blootstelling van invloed op de ernst van het letsel. Snel
reageren, naar binnen vluchten en ramen en deuren sluiten is bij dit scenario van groot belang.
Bij een ongeval met toxische verbrandingsproducten kan de brandweer, afhankelijk van de
stofintensiteit en het groeiscenario, optreden door de gaswolk neer te slaan of te verdunnen/op te
nemen met water. Een tijdige waarschuwing van de bevolking om te schuilen (ramen en deuren sluiten)
en evacuatie naar locaties buiten het invloedsgebied zijn de belangrijkste taken van de brandweer en
het bevoegd gezag bij een ongeval met giftige gassen.
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Een belangrijke oorzaak waarom de hulpdiensten niet kunnen voldoen aan de hulpvraag is dat het
scenario zich snel ontwikkelt. De giftige gaswolk zal mede afhankelijk van de weersomstandigheden
binnen enkele minuten een groot gebied kunnen bestrijken. De veiligheidsregio moet in dat geval,
indien mogelijk, het Waarschuwings- en AlarmeringsSysteem tijdig activeren (WAS: de sirenes) om de
bevolking te alarmeren.

4.6

De mogelijkheden van personen die zich in het invloedsgebied van de risicobron
bevinden om zichzelf in veiligheid te brengen (zelfredzaamheid)
Zelfredzaamheid kan worden gedefinieerd als het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar,
zonder daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. Het zelfredzame vermogen van personen is een
belangrijke voorwaarde om een incident niet te laten escaleren tot een grote calamiteit. De
mogelijkheden van zelfredzaamheid zijn afhankelijk van het maatgevende rampscenario.
Voor het LPG-tankstation is het maatgevende scenario de BLEVE, voor Agrifirm en Profyto zijn het
toxisch scenario maatgevend.
De extra kwetsbaarheid van de doelgroep
Binnen het plangebied zijn bedrijven bestemd en geen woningen (enkele bedrijfswoningen
uitgezonderd) of maatschappelijke doeleinden. Daarom zullen waarschijnlijk de meeste personen in de
omgeving van de risicobronnen zelfredzame personen zijn.
Bij de bedrijven in de omgeving bestaat de mogelijkheid dat mensen daar werken of aanwezig zijn die
verminderd zelfredzaam zijn.
Ontvluchten voor deze groep is beperkt en alleen met hulp mogelijk. Deze grotere kwetsbaarheid stelt
hogere eisen dan gemiddeld aan de andere veiligheidsaspecten in de verantwoordingsplicht.
Gedacht moet worden aan ondersteuning van zelfredzaamheid door bijvoorbeeld ontwerptechnische
voorzieningen. Hierin staan twee aspecten centraal:
1. de mogelijkheid voor de waarneming van gevaar (zichtlijnen, niveau omgevingsgeluid als gevolg van
materiaalgebruik en gebouwinrichting, aanwezigheid van detectie- en alarmeringssystemen);
2. de mogelijkheid voor ontvluchting (vluchtroutes: aantal, breedte, obstakels).
De ontwerptechnische factoren betreffen de fysieke gebouwkenmerken, zoals indeling van het gebouw,
inrichting van vluchtroutes, plafondhoogte, materiaalgebruik, aanwezigheid van installaties etc. Deze
gebouwkenmerken hebben invloed op zowel de brandontwikkeling als op het vluchtgedrag.
Met toepassing van brandbeveiligingsinstallaties is het mogelijk een brand automatisch te detecteren en
te melden aan de aanwezigen in het gebouw. Een nood- en transparantverlichtingssysteem ondersteunt
de mogelijkheden van de aanwezigen om te vluchten. Ook kunnen installaties worden toegepast om een
beginnende brand automatisch te blussen (sprinkler) of om de vluchtroutes vrij te houden van hitte en
rook (rook- en warmteafvoerinstallatie).

4.6.1

Mogelijkheden van zelfredzaamheid bij een dreigende BLEVE
Wat zijn de mogelijkheden van zelfredzaamheid en ontvluchting om slachtoffers te voorkomen?
De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan uit schuilen en ontvluchting. Binnen de 150 meter zijn
personen (ook in gebouwen) onvoldoende beschermd tegen de gevolgen van een BLEVE. Dit betekent
dat binnen 150 meter schuilen bij een BLEVE geen zin heeft, maar vluchten wel. In het geval van een
BLEVE wordt voor de vluchttijd onderscheid gemaakt tussen een 'koude' BLEVE en een 'warme' BLEVE.
 In het geval van een 'koude' BLEVE is er geen tijd om te vluchten en zullen alle personen in het
plangebied binnen de 150 meter slachtoffer worden. Buiten de 150 meter is, in het geval van een
BLEVE, schuilen in een gebouw of woning in beginsel de beste manier om de calamiteit te overleven.
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Daarvoor is het zaak een veilige plek binnen een gebouw op te zoeken buiten het bereik van
rondvliegend glas (toiletruimte en/of ruimten zonder ramen). Deze ruimten moeten bij voorkeur in
de noodplannen van bedrijven worden aangewezen. Na afloop van de BLEVE dient het gebied
ontvlucht te worden om effecten door de secundaire branden te vermijden. Voor zover mogelijk is
het zaak dat personen vluchten tot op een afstand van tenminste 300 meter.
Bij een 'warme' BLEVE zit, afhankelijk van de staat van de tank, tussen de calamiteit en de expansie
een tijdsbestek van ongeveer 8 tot 20 minuten, waarbinnen vluchten de enige optie is. Door een
tijdige waarschuwing kunnen deze mensen proberen zo snel mogelijk afstand van de risicobron te
nemen. Op een afstand van tenminste 300 meter zijn de effecten van een BLEVE verminderd tot 1%
letaal. Tijdige alarmering (indien mogelijk) is dus van cruciaal belang.

Is het gebied voldoende ingericht om de zelfredzaamheid te kunnen faciliteren?
Behalve de vraag of zelfredding mogelijk is, zijn de fysieke eigenschappen van gebouwen en omgeving
van invloed op de vraag of die zelfredding optimaal kan plaatsvinden. In deze eerste 'schil' van
150 meter is het van belang te vluchten. In de tweede 'schil', die ligt tussen de 150 meter en de
300 meter, kunnen mensen kiezen tussen schuilen en vluchten. Zie voor een overzicht van de beide
schillen figuur 4.1.
Het is van belang dat het gebied rondom het tankstation:
A. goed te ontvluchten is;
B. goede schuilmogelijkheden biedt.
A. Vluchtmogelijkheden
De vluchtmogelijkheden in de nabijheid van het tankstation worden als goed beoordeeld. Bij een eventuele
calamiteit kan het tankstation over meerdere wegen worden ontvlucht. Dit kan via de Randweg, naar het
oosten en westen of via de Transportweg naar het zuiden. In de omgeving van het tankstation lopen wegen
loodrecht van de risicobron af. Mensen kunnen zich over deze wegen van de risicobron af bewegen. In
figuur 4.1 worden mogelijke vluchtrichtingen van de risicobron af weergegeven.

Figuur 4.1 Mogelijke vluchtrichtingen (oranje pijlen), met de 150-meterzone (rood) en de
300-meterzone (donkerrood)
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Aanbevolen wordt:
 bij het verkeersplan van Emmeloord rekening te houden met vluchten;
 de inrichting van de percelen in het gebied rondom het tankstation zo in te richten dat de in- en
uitritten van de bron af gericht zijn.
Daarnaast wordt aanbevolen de bedrijfsnoodplannen en de BHV van de bedrijven binnen 300 meter van
het tankstation rekening te laten houden met eventuele calamiteiten van het tankstation.
B. Schuilmogelijkheden
De schuilmogelijkheden worden zowel bepaald door de eigenschappen van het gebied als door de
eigenschappen van gebouwen in de omgeving.
Indien bij een incident de inhoud (circa 65 m3) van een tank met tot vloeistofverdicht brandbaar gas
(bijv. LPG) in zeer korte tijd vrijkomt, ontstaat een grote vuurbal met een grote overdruk en
warmtebelasting voor de omgeving. De 35 kW/m²-contour bij een BLEVE ligt dan op circa
150-160 meter. Door piekoverdruk zal schade aan gebouwen optreden (instorten, beschadiging
constructies, ruitbreuk). Zware schade aan gebouwen door piekoverdruk zal optreden tot circa 140 m
(0,1 bar piekoverdruk).
Bij een BLEVE moet de schuilmogelijkheid aan voorwaarden voldoen: stevigheid en ligging buiten het
bereik van rondvliegend glas.
Indien bij een incident warmtestraling vrijkomt, is het van belang dat een persoon veilig kan vluchten of
kan verblijven in een ruimte waar de temperatuur niet te hoog oploopt. Hierbij dient dus niet alleen
voorkomen te worden dat personen op directe wijze te veel straling ontvangen maar ook dat door een
te hoge warmtestraling binnen de verblijfsruimte nieuwe brandhaarden ontstaan.
Het is mogelijk gebouwen met specifieke materialen te verstevigen en brandveiliger te maken, maar de
kosten daarvoor zijn waarschijnlijk te groot om dit voor het gehele plangebied toe te passen. Het is
raadzaam het gebruik van grote glasoppervlakken dichtbij het LPG-tankstation te beperken. Open
ramen en ventilatieopeningen in een gevel nemen een groot deel van de bescherming weg die een gevel
in geval van calamiteit kan bieden.
Bouwtechnische/-fysische voorzieningen
Bij een BLEVE is de meest effectieve volgorde bij het treffen van maatregelen:
 Openingen in de gevel (ventilatieopeningen):
 Geadviseerd wordt om deze openingen niet aan de LPG-tankstationzijde toe te laten.
 Glasoppervlakken (eventueel in combinatie met kozijn):
 Het type glas dient afgestemd te zijn op de warmteflux (= combinatie van stralingswarmte en
convectie) die kan optreden. Op 1 meter achter het glas mag de warmtestraling niet meer dan
15 kW/m² bedragen. Op grond van "Catalogus bouwkundige maatregelen externe veiligheid. (Een
eerste aanzet voor een catalogus - Oranjewoud-rapport. projectnr. 183187 - revisie 5.3,
januari 2010)" wordt geconcludeerd dat:
1. enkelglas barst vanaf 9 kW/m²; de waarschijnlijkheid van breken (en uit het kozijn vallen) is
groot bij 35 kW/m²;
2. dubbelglas kan 25 kW/m² weerstaan zonder breken;
3. thermisch gehardglas kan ca. 43 kW/m² weerstaan.
 Gevel:
 Een knelpunt ontstaat als de temperatuur van de gevel aan de binnenzijde meer dan 140 oC
oploopt. De drukbelasting op de gebouwen is mede afhankelijk van de vorm van het gebouw. Een
rond gebouw kan makkelijker drukbelastingen weerstaan. Gebouwen in een V-vorm, waarbij de
openzijde naar de bron gericht is hebben een ongunstige vorm.
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 Deuren en ramen:
 In de NEN-normen NEN-EN 13123-1, NEN-EN 13124-1, NEN-EN 13123-2, NEN-EN 13124-2
worden specificaties en eisen gegeven voor ramen en deuren en luiken zodat deze bestand zijn
tegen drukgolven.
 Dakvorm:
 Als vuistregel wordt gegeven dat vanuit het oogpunt van externe veiligheid op korte afstand
platte daken de voorkeur verdienen in verband met brandverspreiding en op grotere afstand
geven ronde vormen een betere geleiding van een schokgolf.
 Constructie:
 De hoofddraagconstructie van een gebouw is bestand tegen vele belastingen en kan makkelijker
geschikt gemaakt worden om ook de belastingen op te nemen vanuit externe veiligheid.

4.6.2

Mogelijkheden van zelfredzaamheid bij een toxische gaswolk
Bij een calamiteit met toxische gassen zit er enige tijd tussen het ontstaan van het ongeval en het
optreden van letsel bij aanwezigen. De duur en intensiteit van de blootstelling is van invloed op de ernst
van het letsel. Snel reageren, naar binnen vluchten en ramen en deuren sluiten is bij dit scenario dus van
belang. In dat geval moet het gebouw luchtdicht worden afgesloten. Mensen op grotere afstand van de
risicobron (in tijd gemeten) kunnen bij een tijdige waarschuwing het gebied op tijd ontvluchten.
Schuilmogelijkheden tegen de effecten van een toxisch scenario
Om personen goed te kunnen beschermen tegen de effecten van een snel ontwikkelde giftige gaswolk
moeten ramen en deuren goed worden gesloten. Daarbij is een goede alarmering via het WAS-systeem
van groot belang, zodat de mensen op tijd ramen en deuren kunnen sluiten. Indien personen vluchten
naar in de buurt nabijgelegen gebouwen is het van belang dat via ventilatieopeningen in deze gebouwen
geen gas kan toetreden en dat een gaswolk niet via airconditioningssystemen het gebouw in kan komen.
In geval van een giftige gaswolk moeten deze installaties uitgeschakeld kunnen worden om zodoende de
luchttoevoer van buiten naar binnen af te sluiten.
Onderstaand zijn de vluchtmogelijkheden bij een gifwolk voor Agrifirm en Profyto beschreven.
Agrifirm
De vluchtmogelijkheden in het plangebied worden als goed beoordeeld. Bij een eventuele calamiteit kan
de omgeving van Agrifirm over meerdere (bestaande) wegen worden ontvlucht. In de omgeving van
Agrifirm loopt een weg loodrecht van de risicobron af. Mensen kunnen zich over deze weg van de
risicobron af bewegen. In figuur 4.2 worden mogelijke vluchtrichtingen van de risicobron af
weergegeven.

blad 29 van 34

Kwantitatieve risicoanalyse LPG-tankstation Van Staveren, Agrifirm en Profyto te Emmeloord
Projectnr. 231991 - 130318
12 april 2013, revisie 03

Figuur 4.2 Mogelijke vluchtrichtingen (oranje pijlen)
Profyto
De vluchtmogelijkheden in het plangebied worden als goed beoordeeld. Bij een eventuele calamiteit kan
de omgeving van Profyto over meerdere wegen worden ontvlucht. In de omgeving van Profyto lopen de
wegen loodrecht van de risicobron af. Mensen kunnen zich over deze wegen van de risicobron af
bewegen. In figuur 4.3 worden mogelijke vluchtrichtingen van de risicobron af weergegeven.
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Figuur 4.3 Mogelijke vluchtrichtingen (oranje pijlen)

4.7

De voor- en nadelen van andere mogelijkheden tot ruimtelijke ontwikkelingen met
een lager groepsrisico
Doordat het hier om een actualisatie van een bestemmingsplan gaat, zijn geen ruimtelijke
alternatieven mogelijk/beschouwd.

4.8

De mogelijkheden en voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico
in de nabije toekomst
Het groepsrisico ten gevolge van het LPG-tankstation wordt gereduceerd door het realiseren van de
convenantmaatregelen. Het aanbrengen van hittewerende voorziening op alle LPG-autogastankauto's
levert de brandweer meer tijdwinst op (voor ontruimingsmogelijkheden en brandweerinzet), waardoor
de brandweer meer de mogelijkheid heeft om een warme BLEVE te voorkomen.
Er is geen mogelijkheid om het groepsrisico ten gevolge van Agrifirm en Profyto in de nabije toekomst te
beperken. Dit kan alleen indien de vergunning aangepast wordt.
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4.9

Restrisico
Ondanks de maatregelen ter verhoging van de veiligheid kunnen risico's nooit voor 100% weggenomen
worden. Ook na het nemen van veiligheidsverhogende maatregelen zal een restrisico aanwezig zijn.
De gemeenteraad maakt deze afweging voor het restrisico door middel van het advies van de
veiligheidsregio en de verantwoordingplicht voor het groepsrisico bij dit bestemmingsplan. De essentie
is dat een bevoegd gezag zich uitspreekt over de aanvaardbaarheid van het restrisico. Daartoe moet in
de afweging van het bevoegd gezag, naast de rekenkundige hoogte van het groepsrisico (en de
ontwikkeling ten opzichte van de oriëntatiewaarde), tevens rekening worden gehouden met een aantal
kwalitatieve aspecten. Hiertoe behoren met name de aspecten 'zelfredzaamheid' (ruimtelijke ordening)
en 'bestrijdbaarheid' (hulpverlening).
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5

Conclusie
De gemeente Noordoostpolder is voornemens het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Nagelerweg-A6'
te actualiseren. Binnen dit bestemmingsplan ligt het LPG-tankstation Van Staveren, de bedrijven
Agrifirm en Profyto, welke onder de werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
vallen. In en in de directe omgeving van het bestemmingsplan vindt bovendien transport van gevaarlijke
stoffen plaats door aardgasbuisleidingen, de Urkervaart en de A6. Omdat het bestemmingsplan wijzigt
dienen de externeveiligheidsaspecten nader onderzocht en getoetst te worden in QRA's. Hieronder zijn
de conclusies van het onderzoek opgenomen. De verantwoordingsplicht is van toepassing, omdat een
nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld. Een aanzet van de verantwoording is in dit rapport
opgenomen, de uiteindelijke verantwoording dient door bevoegd gezag genomen te worden.

5.1

LPG-tankstation
Plaatsgebonden risico
Binnen de plaatsgebondenrisicocontour 10-6/jaar zijn geen kwetsbare objecten aanwezig. Hiermee is
voldaan aan de normwaarde van het Bevi. Aan de richtwaarde wordt niet voldaan aangezien er beperkt
kwetsbare objecten (mogelijk) zijn.
Groepsrisico
Het groepsrisico neemt niet significant toe (minder dan 1%), maar het berekende groepsrisico volgens
de Revi 2004 overschrijdt de oriëntatiewaarde. Met de maatregelen die reeds gerealiseerd zijn, is het GR
teruggebracht beneden de oriëntatiewaarde.

5.2

Agrifirm
Plaatsgebonden risico
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat geen plaatsgebondenrisicocontour van 10 -6 per jaar wordt
berekend. Aan de norm voor het plaatsgebonden risico van het Bevi wordt voldaan.
Groepsrisico
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat geen toename van het groepsrisico is berekend.

5.3

Profyto
Plaatsgebonden risico
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de plaatsgebondenrisicocontour van 10 -6 per jaar niet op een
(beperkt) kwetsbaar object buiten de inrichtingsgrens valt. Aan de norm voor het plaatsgebonden risico
van het Bevi wordt voldaan.
Groepsrisico
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat geen toename van het groepsrisico is berekend.

blad 33 van 34
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5.4

Transport gevaarlijke stoffen
Het transport van gevaarlijke stoffen over de Urkervaart is niet relevant voor externe veiligheid. Voor
het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A6 en door aardgasbuisleidingen geldt dat geen 10 -6 PR
bestaat en het GR lager is dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde.

5.5

Verantwoording groepsrisico
Vanuit de wettelijke regelgeving moet het groepsrisico worden verantwoord. Een aanzet tot de
verantwoording is in dit rapport opgenomen. Hieruit is gebleken dat de volgende maatregelen genomen
kunnen worden om het groepsrisico te reduceren:
Bronmaatregelen bij tankstation Van Staveren:
1. Hittewerende coating (wordt inmiddels in Nederland toegepast, zie variant 2 van het GR).
2. Wanneer venstertijden in de avond- en nachturen voor het lossen van LPG en propaan zou worden
gehanteerd, is het groepsrisico lager.
Maatregelen in de omgeving
1. Beperken van het bebouwingspercentage van een bouwvlak tot een maximum van 90%. Hierdoor
neemt de gemiddelde dichtheid af.
2. Door geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen toe te staan in de nabijheid van de risicobronnen blijft
het groepsrisico beperkt.
Opgemerkt moet worden dat de verantwoording meer inhoudt dan het vaststellen en berekenen van de
groepsrisico's (en de effecten van de mogelijke maatregelen). In de verantwoording moeten -onder
meer- aspecten met betrekking tot zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid, vluchtwegen, alarmering,
bluswatervoorziening en dergelijke worden beoordeeld. Dit rapport bevat de kwalitatieve aanzet tot de
verantwoording. Het bevoegd gezag moet op basis van deze aanzet en het advies van de veiligheidsregio
uiteindelijk de verantwoording voor het besluit nemen.

blad 34 van 34

Kwantitatieve risicoanalyse LPG-tankstation Van Staveren, Agrifirm en Profyto te Emmeloord
Projectnr. 231991 - 130318
12 april 2013, revisie 03

Bijlage 1 :

QRA Tankstation Van Staveren
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Bijlage 1 :

QRA Tankstation Van Staveren

In deze bijlage is zowel het plaatsgebonden risico als het groepsrisico van het LPG-tankstation
Van Staveren gelegen aan de Randweg 18 te Emmeloord berekend door middel van een QRA. De QRA is
uitgevoerd volgens de rekenmethodiek Bevi, bestaande uit SAFETI-NL versie 6.54.1, de Handleiding
Risicoberekeningen Bevi versie 3.2 uitgave juli 2009. De risicoanalyse is uitgevoerd mede op basis van
het model voor LPG-tankstations (PSU-file van RIVM).
Conform het standpunt van het RIVM - Centrum Externe Veiligheid is gerekend met het effect van de
verbeterde vulslangen (alleen voor LPG). Voor de verdeling van de windsnelheid en weersklasse zijn de
gegevens van het meest nabijgelegen weerstation gehanteerd, te weten Leeuwarden. Voor de
dispersieberekeningen is de standaard ruwheidslengte van 0,3 meter gehanteerd.
Een plattegrond van het tankstation staat in figuur B.1.1, met daarin de vier risicobronnen:
 LPG;
 CNG-bufferopslag;
 Propaantank;
 Opslag gasflessen.

Figuur B.1.1 De locatie van tankstation Van Staveren (blauw omkaderd), met LPG-vulpunt (rode cirkel)
en LPG-opslagtank (geel omkaderd). De CNG-bufferopslag is aangegeven met een groene
cirkel, de propaantank is met roze omkaderd en de opslag van gasflessen is rood omkaderd.

B1.1

Berekeningsmethodiek GR voor LPG-tankstations

Inleiding
In deze bijlage is ter illustratie van de methode een uitleg van de methode opgenomen die gebruikt is
om voor het LPG-deel van de inrichting tot een QRA te komen. De getallen die hier gebruikt zijn behoren
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bij een categoriale inrichting met een doorzet van kleiner dan 1.000 m3/jaar. Onderhavige LPGtankstation heeft een dergelijke doorzet, dus zijn onderstaande getallen van toepassing op dit
tankstation.
De methode
Bij een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) wordt uitgegaan van het plaatsvinden van ongewenste
gebeurtenissen tijdens de normale bedrijfssituatie. Ongewenste gebeurtenissen zijn gebeurtenissen, die
direct leiden tot het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. De achterliggende gebeurtenissen zijn breuk en
lekkage. Oorzaken daar weer van worden niet in beschouwing genomen.
Voor risicoberekeningen ten aanzien van LPG-tankstations is een aantal afspraken gemaakt over de
wijze van berekenen. Deze berekeningsmethodiek met de PGS 3 als basis, heeft het RIVM vastgelegd in
het document "QRA-berekening LPG-tankstations", van 29 mei 2008. De groepsrisicoberekeningen in dit
onderzoek zijn hierop gebaseerd. De gehanteerde scenario's en frequenties worden toegelicht in de
volgende paragrafen.
Nr.

Scenario

Frequentie (1/jr)

Opslagvat onder druk
O.1
instantaan falen
O.2
10 -minutenuitstroming
O.3
lekkage
O.4
vloeistofleiding - breuk (2 m)
O.5
vloeistofleiding - lek (2 m)
O.6
afleverleiding - breuk (24 m)
O.7
afleverleiding - lek (24 m)

5,00.10-7
5,00.10-7
1,00.10-5
1,00.10-6
3,00.10-6
1,20.10-5
3,60.10-5

Tankauto
T.1
T.2

instantaan falen (vulgraad 100%)
grootste aansluiting (vulgraad 100%)

5,0.10-7 x AF
5,0.10-7 x AF

Overslag
L.1
L.2
L.3

slangbreuk d.s.b. sluit
slangbreuk d.s.b. sluit niet
slanglekkage

0,88 x 0,1*) x AU x 0,5 x 4,0.10-6 x 0,2 **)
0,12 x 0,1 x AU x 0,5 x 4,0.10 -6 x 0,2
AU x 0,5 x 4,0.10 -5

Pomp
P.1
P.2
P.3

breuk pomp d.s.b. sluit
breuk pomp d.s.b. sluit niet
lekkage pomp

0,94 x AU x 0,5/8766 x 1,0.10 -4
0,06 x AU x 0,5/8766 x 1,0.10 -4
AU x 0,5/8766 x 4,4.10 -3

AF
AU
*)

=
=
=

**)
d.s.b.

=
=

aanwezigheidsfractie (het aantal uren aanwezigheid gedeeld door het aantal uren per jaar)
het aantal uren overslag
de breukfrequentie voor LPG-tankstations is een factor 10 lager dan de standaard faalfrequentie voor Brzoinrichtingen.
er wordt gerekend met een verbeterde losslang, dit betekent een factor 5 lager dan de standaard losslang.
doorstroombegrenzer

Berekening aanwezigheidsfractie
Een verlading van LPG duurt gemiddeld 0,5 uur. Bij een doorzet van <1.000 m³ per jaar vinden er max.
70 verladingen plaats. Op basis hiervan is het aantal losuren en de aanwezigheidsfractie AF:
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Doorzet (m3/jaar)

Losuren/jaar

1.000

Aanwezigheidsfractie

35

0,00399

BLEVE LPG-tankauto door brand ten gevolge van verlading
Het scenario BLEVE van de LPG-tankauto kan ontstaan door brand in de omgeving tijdens het verladen
van LPG.
BLEVE door brand tijdens verlading

Basisfrequentie

Factor

Faalfrequentie (jaar-1)

B.1

5,8.10-10

35 uur

2,03 . 10-8

BLEVE tankauto 100% vulgraad

BLEVE LPG-tankauto ten gevolge van brand in de omgeving
Het scenario BLEVE van de LPG-tankauto kan ontstaan door brand in de omgeving tijdens het verladen
van LPG. De frequentie voor dit scenario is afhankelijk van een aantal toetsingsafstanden. Voor
omgevingsbranden zijn er 6 categorieën bepaald door de afstand tussen de opstelplaats van de LPGtankauto (= vulpunt) tot de LPG-afleverzuil, de benzineafleverzuil, opstelplaats van de benzinetankauto
en een tot de inrichting behorend gebouw. Hiervoor gelden toetsingsafstanden zoals weergeven in de
hierna volgende tabellen.
Object
LPG-afleverzuil
Benzine afleverzuil
Opstelplaats benzinetankauto

Toetsingsafstand (m)
17,5
5
25

Gebouw zonder brandbescherming
hoogte < 5 m
5 m < hoogte < 10 m
hoogte > 10 m

10
15
20

Gebouw met brandwerende voorzieningen
(en maximaal 50% gevelopeningen)
hoogte < 5 m
5 m < hoogte < 10 m
hoogte > 10 m

5
10
15
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Afstand van vulpunt tot object is GROTER dan de toetsingsafstand
voor dat object ?
LPG-afleverzuil Benzineafleverzuil Benzinevulpunt
Gebouwen
Ja of Nee
Nee
Ja of Nee
Nee
Ja of Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee

Brandcategorie en
frequentie

Nee
Nee
Ja

Nee
Ja
Ja

Nee
Nee
Ja

Ja
Ja
Nee

2
1,0 . 10-6 jr-1

Nee
Ja

Nee
Nee

Ja
Nee

Ja
Ja

3
8,0 . 10-7 jr-1

Nee
Ja

Ja
Ja

Ja
Nee

Ja
Ja

4
6,0 . 10-7 jr-1

Ja

Nee

Ja

Ja

5
4,0 . 10-7 jr-1

Ja

Ja

Ja

Ja

6
2,0 . 10-7 jr-1

1
2,0 . 10-6 jr-1

Aldus volgt uit de bovenstaande tabel dat de brandcategorie die geldt voor dit tankstation, 4 is. Hierbij
hoort een frequentie van 6,0 .10-7 jr-1. De vermelde frequenties zijn op basis van 100 afleveringen
vastgesteld.
In de Revi-benadering is tevens nog gehanteerd, dat de tankauto bij het plaatsvinden van dit scenario
niet altijd vol is, onderstaande verdeling is verondersteld.
Vullingsgraad tankauto

Kans

100%
67%
33%

0,19
0,46
0,73

Hoeveelheid in tankauto
26.700 kg
17.800 kg
8.900 kg

De uiteindelijke BLEVE-frequentie door brand is weergeven voor brandcategorie 4 in onderstaande
tabel.
Brand onder auto en omgevingsbrand
B.2
B.3
B.4

BLEVE tankauto 100% vulgraad
BLEVE tankauto 67% vulgraad
BLEVE tankauto 33% vulgraad

0,33 x 0,19 x 70/100 x 6,00 .10-7
0,33 x 0,46 x 70/100 x 6,00 .10 -7
0,33 x 0,73 x 70/100 x 6,00 .10 -7

BLEVE LPG-tankauto ten gevolge van externe beschadiging
Voor de aanrijding worden drie mogelijkheden beschouwd. De frequenties hebben betrekking op
100 verladingen per jaar.
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Typering opstelplaats tankauto

Aanrijding Frequentie
categorie (1/jaar)

Geïsoleerde opstelplaats, waarbij een aanrijding van opzij tegen de
leidingkast niet aannemelijk is, ook niet met lage snelheid
Opstelplaats op een wegrijstrook naast een weg, waar de
toegestane snelheid 70 km/uur of minder is
Alle overige situaties

1

2,5 . 10-9

2

4,8 . 10-8

3

2,3 . 10-7

Voor de berekening van deze frequentie is rekening gehouden met de vulgraad van de tankauto. In alle
varianten is gerekend met aanrijdingscategorie 1, omdat de opstelplaats geïsoleerd op eigen terrein ligt
en aanrijding van de vrachtwagen met aanzienlijke snelheid niet aannemelijk is.
Brand onder auto door externe beschadiging
B.5
B.6
B.7

BLEVE tankauto 100% vulgraad
BLEVE tankauto 67% vulgraad
BLEVE tankauto 33% vulgraad

B1.2

Scenario's LPG-tankstation

0,33 x 70/100 x 2,50 . 10 -9
0,33 x 70/100 x 2,50 . 10 -9
0,33 x 70/100 x 2,50 . 10 -9

De hieronderstaande tabel is een samenvatting van de hiervoorgaande paragraaf 1.1.
Voor de BLEVE-frequenties in tabel B1.1 is uitgegaan van de hittewerende voorziening. Dit betekent dat
de BLEVE-frequenties in onderstaande tabel een factor 20 lager liggen dan die met behulp van bijlage 1
worden berekend (Revi2007-berekening). De Revi2004-berekening is zonder een reductiefactor voor de
BLEVE's.
Tabel B1.1 Faalfrequenties van de groepsberekening
Nr.

Scenario

Opslagtank
O.1
instantaan falen
O.2
10 minuten volledige uitstroming
O.3
10 mm-gat uitstroming
O.4
vloeistofleiding - breuk (2 m)
O.5
vloeistofleiding - lek (2 m)
O.6
afleverleiding - breuk (24 m)
O.7
afleverleiding - lek (24 m)
Falen tankauto
T.1
instantaan falen - vulgraad 100%
T.2
grootste aansluiting- vulgraad 100%
BLEVE tankauto
B.1
BLEVE door externe brand tijdens verlading vulgraad 100%
B.2
BLEVE door externe brand vulgraad 100%
B.3
BLEVE door externe brand vulgraad 67%
B.4
BLEVE door externe brand vulgraad 33%
B.5
BLEVE door impact vulgraad 100%

Frequentie (1/jr)
5,0010-7
5,0010-7
1,0010-5
1,0010-6
3,010-6
1,2010-5
3,6010-5
1,0010-9
1,0010-9
2,0310-8
2,6310-8
6,3810-8
1,0110-7
5,7810-10
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Nr.

Scenario

Frequentie (1/jr)

B.6
B.7
Lospomp
P.1
P.2
P.3
Losslang
L.1
L.2
L.3

BLEVE door impact vulgraad 67%
BLEVE door impact vulgraad 33%

5,7810-10
5,7810-10

breuk pomp - doorstroombegrenzer sluit
breuk pomp - doorstroombegrenzer sluit niet
lek pomp

3,7510-7
2,4010-8
1,7610-5

breuk losslang - doorstroombegrenzer sluit
breuk losslang - doorstroombegrenzer sluit niet
lek losslang

2,4610-5
3,3610-6
1,4010-3

B1.3

Frequenties CNG-scenario's

De CNG‐buffertank heeft een inhoud van 1.600 liter. De druk in de opslagtank bedraagt maximaal
250 bar.
Tabel B1.2 Ongevalscenario's CNG buffertank
Nr.
Scenario
O.1
Opslagtank instantaan falen
O.2
Opslagtank 10 -minuten volledige uitstroming
O.3
Opslagtank 10 mm-gat uitstroming

B1.4

Frequentie (1/jr)
5,00.10-7
5,00.10-7
1,00.10-5

Frequenties propaantank

De propaantank heeft een inhoud van 3.000 liter (waterinhoud) en is gevuld met propaan. Deze wordt
jaarlijks maximaal 20 (a) keer bijgevuld door een tankauto van maximaal 24 m3, op jaarbasis betekent dit
een verladingsduur van 4 uur1. Per verlading wordt uitgegaan van 10 minuten aan- en afkoppelen.
Hiervoor geldt een aanwezigheidsfrequentie (AF) van (4+ 10/60x20)/8766=8,37.10 -4. De tijdsfractie
verlading (fv) is 4/8766=4,56.10-4. De tijdsduur van een verlading (tv) is gelijk aan 4/20.
Tabel B1.3 Ongevalsscenario's propaantank
Nr.
Scenario
O.1
Opslagtank instantaan falen
O.2
Opslagtank 10 -minuten volledige uitstroming
O.3
Opslagtank 10 mm-gat uitstroming
O.4
afleverleiding - breuk
O.5
afleverleiding - lek
Falen tankauto
T.1
instantaan falen
T.2
grootste aansluiting- vulgraad 100%
BLEVE tankauto
B.1
BLEVE door brand tijdens verlading
B.2
BLEVE door externe brand vulgraad 100%
B.3
BLEVE door externe brand vulgraad 67%
B.4
BLEVE door externe brand vulgraad 33%
B.5
BLEVE door impact vulgraad 100%
1.

Frequentie (1/jr)
5,00.10-7
5,00.10-7
1,00.10-5
1,0010-6
5,0010-6
5,00.10-7 x AF
5,00.10-7 x AF
5,80.10-10 x AF
2 x a x tv x 0,33 x 0,19 x 2,0.10-8
2 x a x tv x 0,33 x 0,46 x 2,0.10-8
2 x a x tv x 0,33 x 0,73 x 2,0.10-8
2 x a x tv x 0,33 x 2,3.10-9

RIVM, afstandentabel propaanreservoirs, juli 2006.
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B.6
BLEVE door impact vulgraad 67%
B.7
BLEVE door impact vulgraad 33%
Lospomp
P.1
breuk pomp - doorstroombegrenzer sluit
P.2
breuk pomp - doorstroombegrenzer sluit niet
P.3
lek pomp
Losslang
L.1
Breuk losslang - doorstroombegrenzer sluit
L.2
Breuk losslang - doorstroombegrenzer sluit niet
L.3
Lek losslang

B1.5

2 x a x tv x 0,33 x 2,3.10-9
2 x a x tv x 0,33 x 2,3.10-9
1,0.10-4 x 0,88 x fv
1,0.10-4 x 0,12 x fv
4,4.10-3 x fv
4,00.10-6 x 0,88 x AF
4,00.10-6 x 0,12 x AF
4,00.10-5 x AF

Frequenties flessenopslagscenario's

De flessenopslag bevat maximaal 1.500 liter (waterinhoud) propaan/butaan. Er wordt uitgegaan van
15 flessen van 100 liter, aangezien dit een worst-casescenario geeft.
Tabel B1.4 Ongevalsscenario's gasflessen
Nr.
Scenario
G.1
Instantaan vrijkomen van de inhoud
G.2
Continu vrijkomen uit een 3,3 mm-gat
G.3
Brand in de omgeving van de gascilinder

Frequentie (1/jr)
15 x 5,00.10-7
15 x 5,00.10-7
N.B.

N.B. De Handleiding voor gasflessen vermeldt, dat voor een buitenopslag van gascilinders (zoals bij
Van Staveren) rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van een langdurige brand.
Als oorzaken daarvoor worden onderscheiden de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen binnen
10 meter van de gascilinderopslag, de opstelling van de gascilinders tegen een gevel en de
aanwezigheid van een grote hoeveelheid brandbaar materiaal nabij de gascilinders. Geen van
deze drie oorzaken zijn op Van Staveren van toepassing. Dit scenario brand is daarom niet aan de
orde. De Handleiding voor gascilinders geeft ook aan, dat het niet aannemelijk is, dat het falen van
1 gasfles leidt tot een langdurige brand, die op zich weer zou kunnen leiden tot het falen van meer
cilinders.

B1.6

Resultaten risicoberekening

Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico voor een categoriaal LPG-tankstation mag niet worden berekend, maar is in
de reeds genoemde Revi 2004 (voor nieuwe situaties) gegeven. De rest van de plaatsgebondenrisicocontouren (van de CNG-installatie, propaantank, gasflessen) wordt berekend. Aangezien het Bevi
niet duidelijk is over hoe om te gaan met extra risicobronnen bij een categoriale inrichting toetsen wij
de plaatsgebondenrisicocontouren op twee manieren:
 de door de Revi 2004 gegeven categoriale LPG-afstanden van de plaatsgebondenrisicocontouren en
de gegeven risicocontouren voor de propaantank, CNG-unit en gasflessen (plaatsgebondenrisicotoets 1);
 de berekende totale omhullende plaatsgebondenrisicocontouren van zowel het LPG-deel van de
inrichting als het CNG-deel, propaandeel en gasflessendeel (plaatsgebondenrisicotoets 2).
Plaatsgebondenrisicotoets 1: gegeven plaatsgebondenrisicoafstanden
Het plaatsgebondenrisiconiveau van 10-6/jaar is afhankelijk van de doorzet aan LPG op het tankstation.
De volgende categoriale 10-6/jr-plaatsgebondenrisicocontouren zijn hier van toepassing (voor nieuwe
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situaties zoals het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan, volgens Revi 2004, niet berekend maar
voorgeschreven volgens Revi 2004):
 45 meter rondom het LPG-vulpunt;
 25 meter rondom het bovengrondse deel van de ondergrondse LPG-tank;
 15 meter rondom het afgiftepunt van LPG.
Deze afstanden mogen formeel alleen worden toegepast als in de milieuvergunning van het tankstation
is vastgelegd, dat de doorzet begrensd is tot < 1.000 m3/jaar. Dat is hier het geval.
Voor de propaantank geldt een 10-6/jr-risicocontour van 22 meter2, de CNG-unit 10 meter3 en de
gasflessenopslag 15 meter4.

Figuur B1.2

Plaatsgebondenrisicocontouren 10-6/jaar: vulpunt (blauw), ondergrondse tank (geel),
afgiftepunt (groen), gasflessenopslag (paars), CNG-unit (lichtblauw) en propaantank
(zwart)

Toetsing plaatsgebonden risico
De normering volgens het Bevi is als volgt:
 normwaarde: binnen de 10-6/jr-plaatsgebondenrisicocontouren mogen geen kwetsbare objecten
aanwezig;
 richtwaarde: het is niet gewenst dat binnen de 10-6/jr-plaatsgebondenrisicocontouren beperkt
kwetsbare objecten aanwezig zijn.
De 10-6/jr-plaatsgebondenrisicocontouren bevinden zich uitsluitend op het eigen terrein van de
inrichting voor de onderdelen afgiftepunt, ondergrondse tank, CNG-unit en gasflessenopslag.
2.

Afstandentabel propaanreservoirs, RIVM, juli 2006.

3.

PGS-25: Aardgasafleverinstallaties voor motorvoertuigen, oktober 2011.

4.

-6

PR 10 -afstanden gasflessen - SAFETI-NL 2006.xlssamenvatting, RIVM, september 2006.
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De 10-6/jr-plaatsgebondenrisicocontour van het vulpunt en de propaantank verlaat de inrichting en
komt over naastgelegen percelen.
De bestemming van deze percelen is bedrijventerrein-3. De bouwvlakken van de aangedane percelen
komen binnen de contour. In deze situatie zijn er binnen de contour geen kwetsbare objecten aanwezig,
en mogen volgens het bestemmingsplan geen kwetsbare objecten worden gerealiseerd. Er is voldaan
aan de normwaarde van het Bevi. Er wordt niet voldaan aan de richtwaarde aangezien er beperkt
kwetsbare objecten mogelijk zijn.
Plaatsgebonden risicotoets 2:
Van alle risicobronnen is een totale omhullende plaatsgebondenrisicosituatie berekend zoals in
figuur B1.3 weergegeven. Het blijkt dat de 10-6/jaarcontour de eigen inrichting verlaat.

Figuur B1.3 Plaatsgebondenrisicocontouren 10-6/jaar (rood, berekend)
Toetsing plaatsgebonden risico
De normering volgens het Bevi is als volgt:
 normwaarde: binnen de 10-6/jr-plaatsgebondenrisicocontouren mogen geen kwetsbare objecten
aanwezig;
 richtwaarde: het is niet gewenst dat binnen de 10-6/jr-plaatsgebondenrisicocontouren beperkt
kwetsbare objecten aanwezig zijn.
De 10-6/jr-plaatsgebondenrisicocontour verlaat de inrichting en komt over naastgelegen percelen. De
bestemming van deze percelen is bedrijventerrein 3. De bouwvlakken van de aangedane percelen
komen binnen de contour. In deze situatie zijn er binnen de contour geen kwetsbare objecten aanwezig,
en mogen volgens het bestemmingsplan geen kwetsbare objecten worden gerealiseerd. Er is voldaan
aan de normwaarde van het Bevi. Er wordt niet voldaan aan de richtwaarde aangezien er beperkt
kwetsbare objecten (mogelijk) zijn.
Groepsrisico
Het groepsrisico is berekend met SAFETI-NL 6.54.1. In figuur B1.4 zijn de groepsrisicocurven gegeven.
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Scenario 1:
Scenario 2:
Scenario 3:
Scenario 4:

Vigerende situatie: berekening volgens Revi 2004 (zonder hittewerende coating),
bevolking volgens vigerende bestemmingsplannen, doorzet 1.000 m3/jaar.
Vigerende situatie: berekening volgens Revi 2007 (met hittewerende coating), bevolking
volgens vigerende bestemmingsplannen, doorzet 1.000 m3/jaar.
Toekomstige situatie: berekening volgens Revi 2004 (zonder hittewerende coating),
bevolking volgens ontwerp bestemmingsplan, doorzet 1.000 m3/jaar.
Toekomstige situatie: berekening volgens Revi 2007 (met hittewerende coating),
bevolking volgens ontwerp bestemmingsplan, doorzet 1.000 m3/jaar.

LPG Tankstation Van Staveren Emmeloord
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Figuu
Figuur B1.4 Groepsrisico Van Staveren, lichtblauw ligt onder donkerblauw en paars ligt onder roze
In bovenstaande grafiek is het volgende af te lezen:
 het groepsrisico van scenario 1: bij 1.000 m3/jaar doorzet en kansen volgens de Revi 2004 (geen
hittewerende coating) en bevolking volgens het bestemmingsplan: overschrijding van de
oriëntatiewaarde;
 het groepsrisico van scenario 2: bij 1.000 m3/jaar doorzet en kansen volgens de Revi 2007 (wel
hittewerende coating) en bevolking volgens het bestemmingsplan: geen overschrijding van de
oriëntatiewaarde; het groepsrisico is kleiner dan bij scenario 1 (zoals verwacht);
 het groepsrisico van scenario 3: alle risicobronnen, bij 1.000 m3/jaar doorzet en kansen volgens de
Revi 2004 (geen hittewerende coating) en bevolking volgens het bestemmingsplan: overschrijding
van de oriëntatiewaarde;
 het groepsrisico van scenario 4: alle risicobronnen, bij 1.000 m3/jaar doorzet en kansen volgens de
Revi 2007 (wel hittewerende coating) en bevolking volgens het bestemmingsplan: geen
overschrijding van de oriëntatiewaarde; het groepsrisico is kleiner dan bij scenario 1 (zoals
verwacht);
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 Tevens kan geconcludeerd worden dat door het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan het
groepsrisico niet toeneemt. Dit volgt logischerwijze uit het gegeven dat beide bevolkingssituaties
identiek zijn.
Toetsing groepsrisico
Er is geen toename van het groepsrisico, maar het berekende groepsrisico volgens de Revi 2004
overschrijdt de oriëntatiewaarde. Hierbij wordt aangetekend dat de bevolkingsvlakken zeer conservatief
genomen zijn. Er is enkel gekeken naar de bestemmingsplannen en er is uitgegaan van een maximale
bebouwing op de bouwvlakken. Het groepsrisico moet verantwoord worden (de verantwoordingsplicht
is van toepassing), aangezien de bevolking niet wijzigt kan de invulling beperkt blijven.
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Bijlage 2 :

QRA Agrifirm
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Bijlage 2 :

QRA Agrifirm

In deze bijlage is zowel het plaatsgebonden risico als het groepsrisico van Agrifirm gelegen aan de
Industrieweg 1 te Emmeloord berekend door middel van een QRA.
De QRA is uitgevoerd volgens de rekenmethodiek Bevi, bestaande uit SAFETI-NL versie 6.54.1, de
Handleiding Risicoberekeningen Bevi versie 3.2 uitgave juli 2009.
De inrichting van Agrifirm staat in figuur B2.1, met daarin de PGS15-opslagvoorziening.

Figuur B2.1 Inrichting Agrifirm (blauw omkaderd) met de PGS15-opslagvoorziening
(rood omkaderd)

B2.1

Selectie relevante activiteiten

De kwantitatieve risicoanalyse betreft het berekenen van de risico's die kunnen ontstaan als gevolg van
een brand in de opslagvoorziening. De wijze waarop een dergelijke analyse moet worden uitgevoerd is
beschreven in de HRB.
Het risico dat in de QRA van PGS15-opslagvoorzieningen volgens de HRB aan de orde moeten komen is
het optreden van een brand met toxische verbrandingsgassen in een opslagruimte. Dit risico bestaat uit
twee componenten:
 een opgeslagen product vormt bij brand toxische verbrandingsproducten;
 een opgeslagen toxisch product (ADR-klasse 6.1 VG I of VG II) wordt deels onverbrand met de
rookgassen meegevoerd.
De component "onverbrand toxisch product" komt te vervallen, op basis van de stoffenlijst en gezien
het feit dat Agrifirm geen Brzo-inrichting is, wordt aangenomen dat de hoeveelheid opgeslagen stoffen
blad 1 van 5
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met ADR-klasse 6.1 lager is dan de Brzo-drempelwaarde (5 ton ADR 6.1 verpakkingsgroep I en 50 ton
1
ADR 6.1 verpakkingsgroep II ). Conform HRB is alleen de component "toxische verbrandingsproducten"
verder uitgewerkt.

B2.2

Scenario's

De HRB schrijft de scenario's voor, die voor de risicoberekeningen moeten worden toegepast. Door het
invoeren van onderstaande invoerparameters in het berekeningspakket SAFETI-NL worden deze
scenario's gegenereerd en automatisch uitgewerkt. De relevante invoergegevens van elke opslagruimte,
die noodzakelijk en voldoende zijn, staan in tabel B2.1.
Tabel B2.1

Uitgangspunten scenario's toxische verbrandingsproducten voor SAFETI-NL

Input parameter

Waarde
2

Oppervlakte PGS15-opslagvoorziening [m ]
Hoogte [m]
2
Totale oppervlakte gebouw [m ]
Beschermingsniveau
Stofsamenstelling
Totale hoeveelheid brandbare stof
Deuren sluiten [handmatig/automatisch]
ADR-klasse 3 fractie

580
5,5
2500
1.6
10% N, 10% S, 10% Cl
10,8 ton
automatisch
1

Om met de percentages in tabel B2.1 te kunnen rekenen is in SAFETI-NL uitgegaan van een volgende
molecuulstructuur: C3,90H8,50O1,06Cl0,46N1,17S0,51P1,35.

B2.3

Overige uitgangspunten

Voor de dispersieberekeningen is de standaard ruwheidslengte van 0,3 meter gehanteerd. Voor de
verdeling van de windsnelheid en weersklasse zijn de gegevens van het meest nabijgelegen weerstation
gehanteerd, te weten Leeuwarden.

B2.4

Resultaten risicoberekening

Plaatsgebonden risico
Het berekende plaatsgebonden risico is weergegeven in figuur 2.1.

1.

Hierbij is rekening gehouden met de sommatieregel zoals verwoord in het Brzo.
blad 2 van 5
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Figuur B2.1

-7

-8

Het berekende plaatsgebonden risico, geel 10 /jaar, groen 10 /jaar
-6

Figuur B2.1 (en de berekeningsresultaten) laat zien dat geen plaatsgebonden risico van 10 /jaar is
-6
berekend. Dit betekent dat binnen de plaatsgebondenrisicocontour van 10 /jaar geen (beperkt)
kwetsbare objecten liggen. Hiermee wordt voldaan aan de normstelling voor het plaatsgebonden risico
uit het Bevi.
Effectafstanden
De afstand tot waarop de effecten van een brand met toxische verbrandingsgassen maximaal kunnen
reiken wordt door SAFETI-NL berekend. Als maximale-effectafstand geldt de 1%-letaliteitsgrens bij
30 minuten blootstelling. Deze maximale-effectafstand is circa. 3.600 meter, voor F 1,5. Figuur B2.2
geeft deze maximale-effectafstand weer. Het gebied binnen deze afstand is het invloedsgebied.

blad 3 van 5
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Figuur B2.2

Het invloedsgebied (groene cirkel)

Groepsrisico
Het groepsrisico is berekend met SAFETI-NL 6.54.1. In figuur B2.3 staat het berekende groepsrisico. Er
zijn twee scenario's:
 groepsrisico berekend met bevolking volgens vigerende bestemmingsplannen (zie paragraaf 3.3.1
van het rapport);
 groepsrisico berekend met bevolking volgens nieuw bestemmingsplan (zie paragraaf 3.3.1 van het
rapport).

blad 4 van 5
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Figuur B2.3

Groepsrisico vigerende en nieuwe situatie Agrifirm

Het groepsrisico is in de toekomstige situatie gelijk aan de vigerende situatie. Dit is te verklaren doordat
de bevolkingsvlakken gelijk zijn in beide situaties.

blad 5 van 5
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Bijlage 3 :

QRA Profyto
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Bijlage 3 :

QRA Profyto

In deze bijlage is zowel het plaatsgebonden risico als het groepsrisico van de inrichting Profyto gelegen
aan de Revisieweg 3 te Emmeloord berekend door middel van een QRA.
De QRA is uitgevoerd volgens de rekenmethodiek Bevi, bestaande uit SAFETI-NL versie 6.54.1, de
Handleiding Risicoberekeningen Bevi versie 3.2 uitgave juli 2009.
De inrichting van Profyto staat in figuur B3.1, met daarin de PGS15-opslagvoorziening.

Figuur B3.1 Inrichting Profyto (blauw omkaderd) met de PGS-15 opslagvoorziening (rood omkaderd).

B3.1

Selectie relevante activiteiten

De kwantitatieve risicoanalyse betreft het berekenen van de risico's die kunnen ontstaan als gevolg van
een brand in de opslagvoorziening. De wijze waarop een dergelijke analyse moet worden uitgevoerd is
beschreven in de HRB. Voor PGS15-opslagen wordt in de HRB aangegeven dat voor situaties waarbij het
bepalen van het stikstof-, chloor- en zwavelgehalte op grote praktische problemen stuit, gerekend moet
worden met een stikstof-, chloor- en zwavelgehalte van 10%. Dit geldt voor Profyto. In SAFETI-NL is
daarom de volgende structuurformule ingevoerd: C3,90H8,50O1,06Cl0,46N1,17S0,51P1,35.
Het risico dat in de QRA van PGS15-opslagvoorzieningen volgens de HRB aan de orde moeten komen is
het optreden van een brand met toxische verbrandingsgassen in een opslagruimte. Dit risico bestaat uit
twee componenten:
 een opgeslagen product vormt bij brand toxische verbrandingsproducten;
 een opgeslagen toxisch product (ADR-klasse 6.1 VG I of VG II) wordt deels onverbrand met de
rookgassen meegevoerd.

blad 1 van 3
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De component "onverbrand toxisch product" komt te vervallen, op basis van de stoffenlijst kan
aangenomen worden dat er minder dan 5 ton ADR 6.1 verpakkingsgroep I en minder dan 50 ton ADR 6.1
verpakkingsgroep II aanwezig is. Alleen de component "toxische verbrandingsproducten" is daarom
verder uitgewerkt.

B3.2

Scenario's

De HRB schrijft de scenario's voor, die voor de risicoberekeningen moeten worden toegepast. Door het
invoeren van onderstaande invoerparameters in het berekeningspakket SAFETI-NL worden deze
scenario's gegenereerd en automatisch uitgewerkt. De relevante invoergegevens van de opslagruimte,
die noodzakelijk en voldoende zijn, staan in tabel B3.1.
Tabel B3.1

Uitgangspunten scenario's toxische verbrandingsproducten voor SAFETI-NL

Input parameter
Oppervlakte PGS15-opslagvoorziening [m2]
Hoogte [m]
Totale oppervlakte gebouw [m2]
Beschermingsniveau
Stofsamenstelling
Deuren sluiten [handmatig/automatisch]
Totale hoeveelheid stof
ADR-klasse 3 fractie
* Er is maximaal 2,5 ton ADR-klasse 3 aanwezig.

Waarde
740
5
1485
1.6
10% N, 10% S, 10% Cl
handmatig
500 ton
0,005*

Op basis van de gegevens uit tabel B3.2.1 worden automatisch de scenario's in SAFETI-NL gegenereerd.

B3.3

Overige uitgangspunten

Voor de dispersieberekeningen is de standaard ruwheidlengte van 0,3 meter gehanteerd. Voor de
verdeling van de windsnelheid en weersklasse zijn de gegevens van het meest nabijgelegen weerstation
gehanteerd, te weten Leeuwarden.

B3.4

Resultaten risicoberekening

Plaatsgebonden risico
Het berekende plaatsgebonden risico is weergegeven in figuur B3.1.

blad 2 van 3
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Figuur B3.1 Het berekende plaatsgebonden risico
Er is geen plaatsgebonden risico van 10-6/jaar berekend. Hiermee wordt voldaan aan de normstelling
voor het plaatsgebonden risico uit het Bevi.
Effectafstanden
De afstand tot waarop de effecten van een brand met toxische verbrandingsgassen maximaal kunnen
reiken wordt door SAFETI-NL berekend. Als maximale-effectafstand geldt de 1%-letaliteitsgrens bij
30 minuten blootstelling. Deze maximale-effectafstand is circa. 1.600 meter. Figuur B3.2 geeft deze
maximale-effectafstand weer. Het gebied binnen deze afstand is het invloedsgebied.

blad 3 van 3

Kwantitatieve risicoanalyse LPG-tankstation Van Staveren, Agrifirm en Profyto te Emmeloord
Projectnr. 231991 - 130318
12 april 2013, revisie 03

Figuur B3.2 Het invloedsgebied (groene cirkel)
Groepsrisico
Het groepsrisico is berekend met SAFETI-NL 6.54.1. In figuur B3.3 staat het berekende groepsrisico.

blad 4 van 3
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Figuur B3.3 Groepsrisicocurve Profyto
Het groepsrisico is in de vigerende situatie iets lager dan in de toekomstige situatie. Dit is te verklaren
door een minimale toename van het aantal aanwezige personen binnen het invloedsgebied.

blad 5 van 3
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Bijlage 4 :

QRA buisleidingen
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1

Inleiding

1.1
Aanleiding en situatie
Gemeente Noordoostpolder dient op aangeven van N.V. Nederlandse Gasunie (kenmerk TOLTO11.0623 d.d 6 april 2011) te controleren of sprake is van knelpunten van het plaatsgebonden
risico rondom de hogedruktransportleidingen (HTL) die zijn gelegen binnen haar gemeentegrens. Daarnaast dient te worden onderzocht of sprake is van eventuele conflictsituaties voor
het berekende groepsrisico. Hiervoor dienen berekeningen te worden uitgevoerd met het rekenprogramma CAROLA.

Figuur 1-1

Overzicht plangebied

1.2
Externe veiligheid
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht geworden.
Hierin speelt het plaatsgebonden risico (PR) een belangrijke rol, in die zin dat (beperkt) kwetsbare objecten in beginsel niet worden toegelaten binnen PR 10-6 contour. Naast het plaatsgebonden risico speelt het groepsrisico ook een grote rol, omdat het bevoegd gezag een verantwoordingsplicht heeft met betrekking tot het groepsrisico.
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2

Wettelijk kader

In Nederland ligt ongeveer 15.000 km buisleiding voor hogedruktransport van gevaarlijke stoffen. Het gaat vooral om aardgas en brandbare vloeistoffen. Tot 2005 lag de verantwoordelijkheid voor buisleidingen bij verschillende ministeries. VROM had in twee circulaires veiligheidsafstanden vastgelegd die aangehouden moeten worden tussen een buisleiding en bijvoorbeeld
woningen, scholen en ziekenhuizen.
Voor hogedrukaardgastransportleidingen was dit de Circulaire ‘Zonering langs hoge druk aardgastransportleidingen’ van 1984, Ministerie van VROM en voor K1-, K2- en K3vloeistofleidingen was dit de Circulaire ‘Bekendmaking van beleid ten behoeve van de zonering
langs transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de K1-, K2- K3-categorie’ van 1991,
Ministerie van VROM.
K1-vloeistoffen zijn licht ontvlambaar (bijvoorbeeld benzine en spiritus), K2-vloeistoffen zijn ontvlambaar (bijvoorbeeld petroleum, terpetine en thinner). Onder K3-vloeistoffen vallen gas- en
dieselolie.
In 2004 deed de commissie-Enthoven onderzoek naar de situatie rondom buisleidingen. De
commissie concludeerde dat er sprake was van ‘achterstallig onderhoud’ op dit dossier. Niet
alleen de veiligheidsafstanden, maar ook het beheer en toezicht en de registratie van de ligging
van buisleidingen moesten volgens de commissie worden verbeterd. De commissie pleitte er
daarnaast voor het dossier onder te brengen bij één ministerie. Sinds maart 2005 is het ministerie van VROM, thans het ministerie van Infrastructuur & Milieu, verantwoordelijk voor het hele
beleid ten aanzien van buisleidingen voor gevaarlijke stoffen.
2.1

Actuele ontwikkelingen

• In november 2010 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vier voorlichtingsbijeenkomsten over buisleidingen voor gevaarlijke stoffen georganiseerd voor provincies en gemeenten.
• Het RIVM beheert en ontwikkelt de methoden en de rekenpakketten om de externe veiligheidsrisico’s van buisleidingen in kaart te brengen. Voor hogedrukaardgastransportleidingen
is inmiddels het rekenpakket CAROLA ontwikkeld. Het RIVM ontwikkelt momenteel methoden (en een rekenpakket) voor leidingen niet zijnde aardgasleidingen en K1-, K2- en K3vloeistofleidingen.
• Op 24 juli 2010 is de AMvB – Besluit externe veiligheid buisleidingen – bekendgemaakt (Stb.
2010, 686. De datum van inwerkingtreding van de AMvB – Besluit externe veiligheid buisleidingen – is 1 januari 2011.
2.2
Besluit externe veiligheid buisleidingen
In het Bevb speelt plaatsgebonden risico een belangrijke rol, in die zin dat (beperkt) kwetsbare
objecten in beginsel niet worden toegelaten binnen het PR 10-6 contour. Naast het plaatsgebonden risico speelt het groepsrisico ook een grote rol.
2.2.1
Definitie plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon
die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval met
een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door middel van
contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart.
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2.2.2
Definitie groepsrisico
Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer leiding dat een groep van ten minste tien personen komt te overlijden als gevolg van een ongeval
met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt weergegeven in een f/N-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as het aantal
doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (f) van ten minste N
doden.
2.2.3
Toetsingscriteria
Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals die
worden vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen.
Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar (grenswaarde). Voor
(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het PR-contour-10-6-per-jaar-criterium als
richtwaarde.
Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op F·N2
< 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd gezag verplicht wordt
gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent aspecten als hulpverlening
en zelfredzaamheid.
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Uitgangspunten

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie
1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn uitgevoerd op 04-08-2011.
Door de grootte van het plangebied is het onderzoek opgedeeld naar 6 deelprojecten.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation Leeuwarden.
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende secties.
3.1
Interessegebied
Het interessegebied is weergegeven in figuur 3-1.

Figuur 3-1:

Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekening
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3.2
Relevante leidingen
Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de transportleidingen meegenomen in de
risicostudie. De leidingen zijn gevisualiseerd in bijlage 1.
Tabel 3-1:

Meegenomen aardgastransportleidingen in de risicostudie

Eigenaar

Leidingnaam

Diameter [mm]

Druk [bar]

Datum aanleveren gegevens

N.V. Nederlandse Gasunie

N-500-48

323.90

44.00

15-06-2011

N.V. Nederlandse Gasunie

N-500-50

219.10

40.00

15-06-2011

N.V. Nederlandse Gasunie

N-500-51

219.10

40.00

15-06-2011

N.V. Nederlandse Gasunie

N-500-52

114.30

40.00

15-06-2011

N.V. Nederlandse Gasunie

N-500-53

114.30

40.00

15-06-2011

N.V. Nederlandse Gasunie

N-500-57

114.30

40.00

15-06-2011

N.V. Nederlandse Gasunie

N-500-58

168.30

40.00

15-06-2011

N.V. Nederlandse Gasunie

N-500-63

219.10

44.00

15-06-2011

N.V. Nederlandse Gasunie

N-500-64

406.40

40.00

15-06-2011

N.V. Nederlandse Gasunie

N-501-25

219.10

40.00

15-06-2011

N.V. Nederlandse Gasunie

A-683

406.40

66.20

15-06-2011

3.2.1
Geen risicomitigerende maatregelen
Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risicomitigerende maatregelen
verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.
3.3
Berekende scenario
Voor de berekeningen is de huidige situatie aangevuld met toekomstige ontwikkelingen die zijn
aangeleverd door de gemeente Noordoostpolder en zijn opgenomen in de risicokaart van Nederland.
3.4
Populatie
Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd.
Tabel 3-2:

Populatietype en punten
Populatietype

Punten

Wonen
Werken

Tabel 3-3:

Populatiebestanden

Pad

Type

Aantal

Bedrijv_Marknesse.txt

Werken

28

Percentage personen
100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100

Bedrijv_munt_oost.txt

Werken

216

100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100

Bedrijv_munt_west.txt

Werken

173

100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100

Nieuwbouw_136.txt

Wonen

326

50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100

Woningen_5.txt

Wonen

12

50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100

Kinderen.txt

Werken

20

100/ 16/ 33/ 69/ 100/ 100

Nieuwbouw.txt

Wonen

160

50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100

Onderwijs.txt

Werken

1306

100/ 19/ 29/ 58/ 100/ 100

Werken_buit30.txt

Werken

1307

100/ 0/ 30/ 1/ 100/ 100

Werken_buit70.txt

Werken

1205

100/ 0/ 70/ 1/ 100/ 100

Werken_buit100.txt

Werken

42

100/ 0/ 100/ 1/ 100/ 100

Werken_kantoor.txt

Werken

2875

100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100

Werken_overig.txt

Werken

540

100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100

Werken_plglct.txt

Werken

1265

85/ 15/ 7/ 1/ 100/ 100

Werken_plgzt.txt

Werken

20

65/ 35/ 7/ 1/ 100/ 100

Wonen.txt

Wonen

4935

50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100
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Rekenresultaten

4.1
Rekenresultaten plaatsgebonden risico
In hoofdstuk 4 is voor de onderstaande leiding het plaatsgebonden risico bepaald voor de huidige en de toekomstige situatie. Voor de leiding wordt het plaatsgebonden risico weergegeven
als iso-risicocontouren op een achtergrondkaart.
4.1.1

Figuur 4-1:

Plaatsgebonden risico leiding N-500-48

Plaatsgebonden risico van de N-500-48 van N.V. Nederlandse Gasunie
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4.1.2

Plaatsgebonden risico leiding N-500-50

Figuur 4-2:

Plaatsgebonden risico van de N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie

Figuur 4-3:

Plaatsgebonden risico van de N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie
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4.1.3

Figuur 4-4:

4.1.4

Figuur 4-5:

Plaatsgebonden risico leiding N-500-51

Plaatsgebonden risico van de N-500-51 van N.V. Nederlandse Gasunie

Plaatsgebonden risico leiding N-500-52

Plaatsgebonden risico van de N-500-52 van N.V. Nederlandse Gasunie

GM-0036636, revisie D1.1
Pagina 11 van 42

Rekenresultaten

4.1.5

Figuur 4-6:

4.1.6

Figuur 4-7:

Plaatsgebonden risico leiding N-500-53

Plaatsgebonden risico van de N-500-53 van N.V. Nederlandse Gasunie

Plaatsgebonden risico leiding N-500-57

Plaatsgebonden risico van de N-500-57 van N.V. Nederlandse Gasunie
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4.1.7

Figuur 4-8:

4.1.8

Figuur 4-9:

Plaatsgebonden risico leiding N-500-58

Plaatsgebonden risico van de N-500-58 van N.V. Nederlandse Gasunie

Plaatsgebonden risico leiding N-500-63

Plaatsgebonden risico van de N-500-63 van N.V. Nederlandse Gasunie
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4.1.9

Figuur 4-10:

4.1.10

Figuur 4-11:

Plaatsgebonden risico leiding N-500-64

Plaatsgebonden risico van de N-500-64 van N.V. Nederlandse Gasunie

Plaatsgebonden risico leiding N-501-25

Plaatsgebonden risico van de N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie
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Figuur 4-12:

4.1.11

Figuur 4-13:

Plaatsgebonden risico van de N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie

Plaatsgebonden risico leiding A-683

Plaatsgebonden risico van de A-683 van N.V. Nederlandse Gasunie
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Hieronder worden de kleuren van de contouren weergegeven. Enkel bij de N-500-50 is de 10-6
contour waar te nemen. Echter binnen deze contour zijn geen kwetsbare objecten aanwezig.
Tabel 4-1:

Uitleg contouren

1E-6
1E-7
1E-8

4.2
Rekenresultaten groepsrisico
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend alvorens voor specifieke segmenten f/N-curves te visualiseren. Voor de leiding wordt
per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die
gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een f/N-curve berekend
en voor deze f/N-curve de overschrijdingsfactor.
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de f/N-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee
is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de f/N-curve onder
de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de f/N-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij
een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.
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Figuur 4-14:

Leiding N-500-48

Groepsrisico screening van de huidige N-500-48 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 68 slachtoffers en een frequentie van 3.62E-010.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 1.672E-004 en correspondeert met
die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 4510.00 en stationing 5510.00.
De betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.15.

Figuur 4-15:

Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding – alleen plan van de f/Ncurve voor N-500-48 van N.V. Nederlandse Gasunie

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen.

Figuur 4-16:

f/N-curve van de N-500-48 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 4510 en stationing 5510
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4.2.2

Figuur 4-17:

Leiding N-500-50

Groepsrisico screening van de N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 21 slachtoffers en een frequentie van 8.60E-008.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 3.795E-003 en correspondeert met
die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 24740.00 en stationing
25740.00. De betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.18.

Figuur 4-18:

Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding – alleen plan van de f/Ncurve van de N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen.

Figuur 4-19:

f/N-curve van de N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 24740 en stationing 25740
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Figuur 4-20:

Groepsrisico screening van de huidige situatie voor N-500-50 van N.V. Nederlandse
Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 10 slachtoffers en een frequentie van 5.94E-008.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 5.945E-004 en correspondeert met
die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 13490.00 en stationing
14490.00. De betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.21.

Figuur 4-21:

Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding – alleen plan van de f/Ncurve van de N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen.

Figuur 4-22:

f/N-curve van de N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 13490 en stationing 14490
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4.2.3

Figuur 4-23:

Leiding N-500-51

Groepsrisico screening van de N-500-51 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 12 slachtoffers en een frequentie van 1.66E-008.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.395E-004 en correspondeert met
die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 190.00 en stationing 1190.00.
De betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.24.

Figuur 4-24:

Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding – alleen plan van de f/Ncurve voor N-500-51 van N.V. Nederlandse Gasunie

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen.

Figuur 4-25:

f/N-curve van de N-500-51 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 190 en stationing 1190
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4.2.4

Figuur 4-26:

Leiding N-500-52

Groepsrisico screening van de N-500-52 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers
en een frequentie van 0.00E+000.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 190.00.
De betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.27.

Figuur 4-27:

Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding – alleen plan van de f/Ncurve voor N-500-52 van N.V. Nederlandse Gasunie

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen.

Figuur 4-28:

f/N-curve van de N-500-52 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen
stationing 0 en stationing 190
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4.2.5

Figuur 4-29:

Leiding N-500-53

Groepsrisico screening van de N-500-53 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 124 slachtoffers en een frequentie van 1.79E-010.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.749E-004 en correspondeert met
die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 1000.00. De
betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.30.

Figuur 4-30:

Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding – alleen plan van de
f/N-curve voor N-500-53 van N.V. Nederlandse Gasunie

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen.

Figuur 4-31:

f/N-curve van de N-500-53 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
tussen stationing 0 en stationing 1000
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4.2.6

Figuur 4-32:

Leiding N500-57

Groepsrisico screening van de N-500-57 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers
en een frequentie van 0.00E+000.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 1000.00.
De betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.33.

Figuur 4-33:

Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding – alleen plan van de f/Ncurve voor N-500-57 van N.V. Nederlandse Gasunie

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen.

Figuur 4-34:

f/N-curve van de N-500-57 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0 en stationing 1000
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4.2.7

Figuur 4-35:

Leiding N500-58

Groepsrisico screening van de N-500-58 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 124 slachtoffers en een frequentie van 2.08E-008.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.032 en correspondeert met die
kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 1000.00. Voor
deze kilometer leiding is de F/N-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende
kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.36.

Figuur 4-36:

Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding – alleen plan van de f/Ncurve voor N-500-58 van N.V. Nederlandse Gasunie

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen.

Figuur 4-37:

f/N-curve van de N-500-58 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen
stationing 000 en stationing 1000
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4.2.8

Figuur 4-38:

Leiding N-500-63

Groepsrisico screening van de N-500-63 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers
en een frequentie van 0.00E+000.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 50.00. De
betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.39.

Figuur 4-39:

Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding – alleen plan van de f/Ncurve voor N-500-63 van N.V. Nederlandse Gasunie

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen.

Figuur 4-40:

f/N-curve van de N-500-63 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen
stationing 0 en stationing 50
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4.2.9

Figuur 4-41:

Leiding N-500-64

Groepsrisico screening van de N-500-64 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 26 slachtoffers en een frequentie van 1.14E-010.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 7.710E-006 en correspondeert met
die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 960.00 en stationing 1960.00.
De betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.42.

Figuur 4-42:

Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding – alleen plan van de f/Ncurve voor N-500-64 van N.V. Nederlandse Gasunie

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen.

Figuur 4-43:

f/N-curve van de N-500-64 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
tussen stationing 960 en stationing 1960
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4.2.10

Figuur 4-44:

Leiding N-501-25

Groepsrisico screening van de N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 10 slachtoffers en een frequentie van 3.20E-007.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 3.197E-003 en correspondeert met
die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0 en stationing 1000.00. De betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.45.

Figuur 4-45:

Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding – alleen plan van de f/Ncurve van de N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen.

Figuur 4-46:

f/N-curve van de N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0 en stationing 1000
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Figuur 4-47:

Groepsrisico screening van de N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 56 slachtoffers en een frequentie van 1.40E-008.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 4.390E-003 en correspondeert met
die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 12850.00 en stationing
13850.00. De betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.48.

Figuur 4-48:

Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding – alleen plan van de f/Ncurve voor N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen.

Figuur 4-49:

f/N-curve van de N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 12850 en stationing 13850
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4.2.11

Figuur 4-50:

Leiding A683

Groepsrisico screening van de A-683 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 24 slachtoffers en een frequentie van 3.75E-008.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.158E-003 en correspondeert met
die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 16610.00 en stationing
17610.00. De betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.51.

Figuur 4-51:

Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding – alleen plan van de f/Ncurve voor A-683 van N.V. Nederlandse Gasunie

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen.

Figuur 4-52:

f/N-curve van A-683 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing
16610 en stationing 17610
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Hieronder een schematisch overzicht van het groepsrisico per buisleiding.
Tabel 4-1

Schematische weergave groepsrisico per buisleiding
Maximale over-

Buisleiding

Aantal slachtoffers

Kans

N-500-48
N-500-50

68
21

3.62 -010
E
8.60 -008

E

0.0001672
0.003795

4510 – 5510
24740 – 25740

N-500-50

10

5.94 -008

E

0.0005945

13490 – 14490

N-500-51

12

1.66 -008

E

0.0002395

190 – 1190

N-500-52

0

0

0

000 – 190

N-500-53

124

1.79 -010

E

0.0002749

000 – 1000

schrijdingsfactor

Stationing

N-500-57

0

0

0

000 – 1000

N-500-58

124

2.08 -008

E

0.032

000 – 1000

N-500-63

0

0

0

000 – 50

N-500-64

26

1.14 -010

E

0.000007710

960 – 1960

N-501-25

10

3.20 -007

E

0.003197

000 – 1000

N-501-25

56

1.40 -008

E

0.004390

12850 – 13850

A-683

24

3.75 -008

E

0.002158

16610 – 17610

De marginale uitwerking van de verantwoordingsplicht wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 5
‘Basisverantwoording’.
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5

Basisverantwoording

5.1

Leiding N-500-48

5.1.1
Invloedsgebied
In onderstaand figuur is te zien dat het plan binnen het invloedsgebied van de kilometer buisleiding N-500-48 is gelegen.

Figuur 5-1

Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding N-500-48 met
maximale overschrijdingsfactor

5.1.2
Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied
Het oppervlak van het invloedsgebied is circa 2.385.661 m2, ofwel circa 239 hectare.
In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergegeven, gespecificeerd per categorie.
Tabel 5-1
Categorie
Onderwijs
Werken

Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied
Aantal aanwezigen dag

Aantal aanwezigen nacht

Dichtheid dag

Dichtheid nacht

[personen]

[personen]

[personen/ha]

[personen/ha]

0
147,7

0
0,5

0
0,619

0
0,002

Wonen

18,7

37,4

0,078

0,157

Totaal

166,4

37,9

0,697

0,159
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5.1.3
Groepsrisico in plangebied
In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale
buisleiding gelijk aan 0,0001672.
Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per
kilometer van de totale buisleiding neemt niet toe.
Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van
artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is.
5.2

Leiding N-500-50

5.2.1
Invloedsgebied
In onderstaand figuur is de populatie binnen het invloedsgebied van de kilometer buisleiding
N-500-50 weergegeven. Deze buisleiding is vanwege de lengte opgesplitst in twee delen. In
deze paragraaf worden de resultaten weergegeven van de het leidingdeel waar de maximale
overschrijdingsfactor optreedt.

Figuur 5-2

Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding N-500-50 met
maximale overschrijdingsfactor

5.2.2
Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied
Het oppervlak van het invloedsgebied van de gehele buisleiding is circa 3.339.189 m2, ofwel
circa 334 hectare.
In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergegeven, gespecificeerd per categorie.
Tabel 5-2
Categorie
Onderwijs
Werken

Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied
Aantal aanwezigen dag

Aantal aanwezigen nacht

Dichtheid dag

Dichtheid nacht

[personen]

[personen]

[personen/ha]

[personen/ha]

0
1145,9

0
87,8

0
3,432

0
0,263

Wonen

153,2

306,4

0,459

0,917

Totaal

1299,1

394,2

3,891

1,180

GM-0036636, revisie D1.1
Pagina 32 van 42

Basisverantwoording

5.2.3
Groepsrisico in plangebied
In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale
buisleiding gelijk aan 0,003795.
Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per
kilometer van de totale buisleiding neemt niet toe.
Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van
artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is.
5.3

Leiding N-500-51

5.3.1
Invloedsgebied
In onderstaand figuur is te zien dat het plan binnen het invloedsgebied van de kilometer buisleiding N-500-51 is gelegen.

Figuur 5- 3

Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding N-500-51 met
maximale overschrijdingsfactor

5.3.2
Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied
Het oppervlak van het invloedsgebied is circa 254.488 m2, ofwel circa 25 hectare.
In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergegeven, gespecificeerd per categorie.
Tabel 5-3
Categorie

Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied
Aantal aanwezigen dag

Aantal aanwezigen nacht

Dichtheid dag

Dichtheid nacht

[personen]

[personen]

[personen/ha]

[personen/ha]

Onderwijs
Werken

0
56,9

0
0,2

0
2,234

0
0,006

Wonen

29,5

59,1

1,161

2,322

Totaal

86,4

59,3

3,395

2,328

5.3.3
Groepsrisico in plangebied
In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale
buisleiding gelijk aan 0,0002395.
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Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per
kilometer van de totale buisleiding neemt niet toe.
Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van
artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is.
5.4

Leiding N-500-52

5.4.1
Invloedsgebied
In onderstaand figuur is te zien dat het plan binnen het invloedsgebied van de kilometer buisleiding N-500-52 is gelegen.

Figuur 5-4

Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding N-500-52 met
maximale overschrijdingsfactor

5.4.2
Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied
Het oppervlak van het invloedsgebied is circa 25.011 m2, ofwel circa 2,5 hectare.
In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergegeven, gespecificeerd per categorie.
Tabel 5-4
Categorie
Onderwijs

Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied
Aantal aanwezigen dag

Aantal aanwezigen nacht

Dichtheid dag

Dichtheid nacht

[personen]

[personen]

[personen/ha]

[personen/ha]

0

0

0

0

Werken

5,0

0,0

1,999

0,000

Wonen

1,1

2,3

0,450

0,900

Totaal

6,1

2,3

2,449

0,900

5.4.3
Groepsrisico in plangebied
In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale
buisleiding gelijk aan 0.
Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per
kilometer van de totale buisleiding neemt niet toe.
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Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van
artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is.
5.5

Leiding N-500-53

5.5.1
Invloedsgebied
In onderstaand figuur is te zien dat het plan binnen het invloedsgebied van de kilometer buisleiding N-500-53 is gelegen.

Figuur 5-5

Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding N-500-53 met
maximale overschrijdingsfactor

5.5.2
Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied
Het oppervlak van het invloedsgebied is circa 699.970 m2, ofwel circa 70 hectare.
In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergegeven, gespecificeerd per categorie.
Tabel 5-5
Categorie
Onderwijs

Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied
Aantal aanwezigen dag

Aantal aanwezigen nacht

Dichtheid dag

Dichtheid nacht

[personen]

[personen]

[personen/ha]

[personen/ha]

0

0

0

0

196,2

1,8

2,802

0,026

Wonen

20,9

41,8

0,298

0,597

Totaal

217,0

43,6

3,101

0,622

Werken

5.5.3
Groepsrisico in plangebied
In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale
buisleiding gelijk aan 0,0002749.
Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per kilometer van de totale buisleiding neemt niet toe.
Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van artikel 12
van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is.
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5.6

Leiding N-500-57

5.6.1
Invloedsgebied
In onderstaand figuur is te zien dat het plan binnen het invloedsgebied van de kilometer buisleiding N-500-57 is gelegen.

Figuur 5-6

Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding N-500-57 met
maximale overschrijdingsfactor

5.6.2
Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied
Het oppervlak van het invloedsgebied is circa 618.750 m2, ofwel circa 62 hectare.
In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergegeven, gespecificeerd per categorie.
Tabel 5-6
Categorie
Onderwijs

Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied
Aantal aanwezigen dag

Aantal aanwezigen nacht

Dichtheid dag

Dichtheid nacht

[personen]

[personen]

[personen/ha]

[personen/ha]

0

0

0

0

68,0

3,0

1,099

0,048

Wonen

52,2

104,4

0,844

1,687

Totaal

120,2

107,4

1,943

1,736

Werken

5.6.3
Groepsrisico in plangebied
In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale
buisleiding gelijk aan 0.
Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per
kilometer van de totale buisleiding neemt niet toe.
Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van
artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is.
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5.7

Leiding N-500-58

5.7.1
Invloedsgebied
In onderstaand figuur is te zien dat het plan binnen het invloedsgebied van de kilometer buisleiding N-500-58 is gelegen.

Figuur 5-7

Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding N-500-58 met
maximale overschrijdingsfactor

5.7.2
Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied
Het oppervlak van het invloedsgebied is circa 1.058.758 m2, ofwel circa 106 hectare.
In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergegeven, gespecificeerd per categorie.
Tabel 5-7
Categorie
Onderwijs

Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied
Aantal aanwezigen dag

Aantal aanwezigen nacht

Dichtheid dag

Dichtheid nacht

[personen]

[personen]

[personen/ha]

[personen/ha]

0

0

0

0

485,2

0,8

4,583

0,007

Wonen

10,5

21,0

0,099

0,198

Totaal

495,7

21,8

4,682

0,205

Werken

5.7.3
Groepsrisico in plangebied
In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale
buisleiding gelijk aan 0,032.
Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per kilometer van de totale buisleiding neemt niet toe.
Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van artikel 12
van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is.
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5.8

Leiding N-500-63

5.8.1
Invloedsgebied
In onderstaand figuur is te zien dat het plan binnen het invloedsgebied van de kilometer buisleiding N-500-63 is gelegen.

Figuur 5-8

Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding N-500-63 met
maximale overschrijdingsfactor

5.8.2
Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied
Het oppervlak van het invloedsgebied is circa 36.332 m2, ofwel circa 3,6 hectare.
In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergegeven, gespecificeerd per categorie.
Tabel 5-8
Categorie

Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied
Aantal aanwezigen dag

Aantal aanwezigen nacht

Dichtheid dag

Dichtheid nacht

[personen]

[personen]

[personen/ha]

[personen/ha]

Onderwijs

0

0

0

Werken

0

0

0

0
0

Wonen

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

5.8.3
Groepsrisico in plangebied
In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale
buisleiding gelijk aan 0.
Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per kilometer van de totale buisleiding neemt niet toe.
Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van artikel 12
van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is.
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5.9

Leiding N-500-64

5.9.1
Invloedsgebied
In onderstaand figuur is te zien dat het plan binnen het invloedsgebied van de kilometer buisleiding N-500-64 is gelegen.

Figuur 5-9

Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding N-500-64 met
maximale overschrijdingsfactor

5.9.2
Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied
Het oppervlak van het invloedsgebied is circa 754.089 m2, ofwel circa 75 hectare.
In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergegeven, gespecificeerd per categorie.
Tabel 5-9
Categorie
Onderwijs
Werken

Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied
Aantal aanwezigen dag

Aantal aanwezigen nacht

Dichtheid dag

Dichtheid nacht

[personen]

[personen]

[personen/ha]

[personen/ha]

0

0

0

0

415,7

0,3

5,513

0,004

Wonen

7,3

14,6

0,097

0,194

Totaal

423,0

14,9

5,610

0,198

5.9.3
Groepsrisico in plangebied
In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale
buisleiding gelijk aan 0,000007710.
Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per kilometer van de totale buisleiding neemt niet toe.
Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van artikel 12
van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is.
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5.10

Leiding N-501-25

5.10.1
Invloedsgebied
In onderstaand figuur is de populatie binnen het invloedsgebied van de kilometer buisleiding
N-501-25 weergegeven. Deze buisleiding is vanwege de lengte opgesplitst in twee delen. In
deze paragraaf worden de resultaten weergegeven van de het leidingdeel waar de maximale
overschrijdingsfactor optreedt.

Figuur 5-10

Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding N-501-25 met
maximale overschrijdingsfactor

5.10.2
Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied
Het oppervlak van het invloedsgebied van de gehele buisleiding is circa 3.627.181 m2, ofwel
circa 363 hectare.
In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergegeven, gespecificeerd per categorie.
Tabel 5-10
Categorie
Onderwijs

Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied gehele buisleiding
Aantal aanwezigen dag

Aantal aanwezigen nacht

Dichtheid dag

Dichtheid nacht

[personen]

[personen]

[personen/ha]

[personen/ha]

0

0

0

0

996,1

3,4

2,746

0,009

Wonen

271,2

542,3

0,748

1,495

Totaal

1267,3

545,7

3,494

1,505

Werken

5.10.3
Groepsrisico in plangebied
In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale
buisleiding gelijk aan 0,004390.
Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per kilometer van de totale buisleiding neemt niet toe.
Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van
artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is.

GM-0036636, revisie D1.1
Pagina 40 van 42

Basisverantwoording

5.11

Leiding A-683

5.11.1
Invloedsgebied
In onderstaand figuur is te zien dat het plan binnen het invloedsgebied van de kilometer buisleiding A-683 is gelegen.

Figuur 5-11

Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding A-683 met
maximale overschrijdingsfactor

5.11.2
Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied
Het oppervlak van het invloedsgebied is circa 5.359.555 m2, ofwel circa 536 hectare.
In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergegeven, gespecificeerd per categorie.
Tabel 5-11
Categorie
Onderwijs

Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied
Aantal aanwezigen dag

Aantal aanwezigen nacht

Dichtheid dag

Dichtheid nacht

[personen]

[personen]

[personen/ha]

[personen/ha]

0

0

0

0

Werken

33,0

1,1

0,061

0,002

Wonen

13,1

26,1

0,024

0,049

Totaal

46,1

27,2

0,085

0,051

5.11.3
Groepsrisico in plangebied
In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale
buisleiding gelijk aan 0,002158.
Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per kilometer van de totale buisleiding neemt niet toe.
Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van artikel 12
van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is.
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Conclusies en aanbeveling

6.1
Conclusie plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico is bepaald door middel van berekeningen. Uit de berekeningen blijkt
dat het plaatsgebonden risico bij alle buisleidingen voldoet aan de grenswaarde en de richtwaarde (beide 1 x 10-6/jaar). Bij geen van de buisleidingen zijn knelpunten aanwezig in de autonome situatie.
6.2
Conclusie groepsrisico
Het groepsrisico is per buisleiding berekend en is als volgt:
Tabel 6-1

Schematische weergave groepsrisico per buisleiding
Maximale over-

Buisleiding

Aantal slachtoffers

Kans

N-501-25

10

3.20 -007

E

0.003197

000 – 1000

N-501-25

56

1.40 -008

E

0.004390

12850 – 13850

N-500-50

21

8.60 -008

E

0.003795

24740 – 25740

N-500-50

10

5.94 -008

E

0.0005945

13490 – 14490

N-500-48

68

3.62 -010

E

0.0001672

4510 – 5510

N-500-51

12

1.66 -008

E

0.0002395

190 – 1190

N-500-52

0

0

0

000 – 190

N-500-57

0

0

0

000 – 1000

schrijdingsfactor

Stationing

N-500-63

0

0

0

000 – 50

N-500-53

124

1.79 -010

E

0.0002749

000 – 1000

N-500-58

124

2.08 -008

E

0.032

000 – 1000

N-500-64

26

1.14 -010

E

0.000007710

960 – 1960

A-683

24

3.75 -008

E

0.002158

16610 – 17610

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat geen van de buisleidingen binnen 10% van de oriëntatiewaarde van 1 (0,1) komt. Dat betekent dat in de autonome situatie geen knelpunten aanwezig
zijn.
6.3
Verantwoordingsplicht
Op grond van artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen is de verantwoordingsplicht van toepassing, daar (beperkt) kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied van de
buisleiding gevestigd gaan worden. Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde en de toename van het groepsrisico bedraagt minder dan 10%.
In hoofdstuk 5 zijn de verplichte elementen van de marginale verantwoordingsplicht uitgewerkt.
Als gevolg van de buisleidingen binnen de gemeente Noordoostpolder treedt in de autonome
situatie nergens een knelpunt op voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

GM-0036636, revisie D1.1
Pagina 42 van 42

Bijlage 1

Overzicht transportleidingen

GM-0036636, revisie D1.1
Pagina 43 van 42

QRA gemeente Noordoostpolder

Overzicht transportleidingen

Transportleidingen
N-500-64
A-683
N-500-48
N-500-50
N-500-51
N-500-52
N-501-25

N-500-53
N-500-57

N50
0-5
1

-5

8

N-500-63
N-501-25

N50

0-4
8

0-64

0
50
N

N-500-50

N-50

50
N-

3
0-5

N-500-58

0-57
N-50

A-

3
68

0

500

´

1 Meters

Opdrachtgever: Gemeente
Nooroostpolder
Projectnummer: 310537
Datum: 18 augustus, 2011
Formaat: A3

© Grontmij Nederland bv Alle rechten voorbehouden

Infrastructuur & Milieu
Locaties: de Bilt
De Holle Bilt 22, 3732 HM de Bilt
Postbus 203, 3730 AE de Bilt
T +31 30 220 74 44
F +31 30 220 02 94
infraenmilieu@grontmij.nl
www.grontmij.nl

Bijlage 2

QRA deelgebied 1 Leiding N_501_25 deel 1

Kwantitatieve Risicoanalyse
QRA Carola Noordoostpolder Deelgebied
1 V2
Door:
ing. F. Oldewarris

Samenvatting
Samenvatting

Pagina 2 van 13

Inhoud
Samenvatting........................................................................................................... 2
1 Inleiding ............................................................................................................... 4
2 Invoergegevens ..................................................................................................... 5
2.1 Interessegebied .............................................................................................. 5
2.2 Relevante leidingen ......................................................................................... 5
2.3 Populatie........................................................................................................ 6
3 Plaatsgebonden risico ............................................................................................. 9
Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie ............. 9
4 Groepsrisico screening ...........................................................................................10
Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie...........10
5 FN curves.............................................................................................................11
Figuur 5.1 FN curve voor N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00 ...........................................................11
6 Conclusies............................................................................................................12
7 Referenties...........................................................................................................13

Pagina 3 van 13

1 Inleiding
De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen
voor
het
uitvoeren
van
risicoanalyses
aan
ondergrondse
gelegen
hogedruk
aardgastransportleidingen [1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA.
CAROLA is een software pakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld,
specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse
hogedruk aardgastransportleidingen.
Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon
die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval
met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door
middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart.
Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer
leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een
ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt
weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as
het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van
tenminste N doden.
Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals
die worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen.
Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten
mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor
(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als
richtwaarde.
Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op
F·N2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer
dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd
gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent
aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de
verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd.
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2 Invoergegevens
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie
1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn
uitgevoerd op 16-08-2011.
Dit
project
is
opgeslagen
onder
de
naam
C:\Data\_Projecten\P310537
Noordoostpolder\NOP_Deel1\NOP_deel1.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 04-08-2011.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het
weerstation Leeuwarden.
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de
navolgende secties.
2.1 Interessegebied
Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen

2.2 Relevante leidingen
Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen
meegenomen in de risicostudie.
Eigenaar

Leidingnaam

Diameter [mm]

Druk [bar]

Datum aanleveren
gegevens

N.V.
Nederlandse
Gasunie

N-501-25

219.10

40.00

15-06-2011
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Er zijn alleen leidingen aanwezig waarvan de vervaldatum voor het gebruik van de gegevens
is overschreden. Voor deze leidingen kunnen geen risicoberekeningen worden uitgevoerd.
De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen
Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is
Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende
maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.

2.3 Populatie
Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de
aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd. De relevante populatie is weergegeven in
figuur 2.3
Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen
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Populatietype

Polygoonpunten

Populatiepolygoon

Wonen
Werken
Evenement

Populatiepolygonen
Label

Type

Aantal

Dichtheid

Vervangmodus

Percentage
Personen

Percentage
Personen

Populatiebestanden
Pad

Type

Aantal

Bedrijv_Marknesse.txt

Werken

28

BEdrijv_munt_oost.txt

Werken

216

BEdrijv_munt_west.txt

Werken

173

Nieuwbouw_136.txt

Wonen

326

Woningen_5.txt

Wonen

12

Kinderen.txt

Werken

20

Nieuwbouw.txt

Wonen

160

Onderwijs.txt

Werken

1306

100/ 16/ 33/ 69/
100/ 100
100/ 19/ 29/ 58/
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100/ 100
Werken_buit30.txt

Werken

1307

Werken_buit70.txt

Werken

1205

Werken_buit100.txt

Werken

42

Werken_kantoor.txt

Werken

2875

Werken_overig.txt

Werken

540

Werken_plglct.txt

Werken

1265

85/ 15/ 7/ 1/ 100/
100

Werken_plgzt.txt

Werken

20

65/ 35/ 7/ 1/ 100/
100

Wonen.txt

Wonen

4935
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3 Plaatsgebonden risico
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald.
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als isorisicocontouren op een achtergrondkaart.
Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie

1E-4
1E-5
1E-6
1E-7
1E-8
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4 Groepsrisico screening
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één
kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze
kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde.
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde
overschreden.
Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 10
slachtoffers en een frequentie van 3.20E-007.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 3.197E-003 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing
1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1.
Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie

Pagina 10 van 13

5 FN curves
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt
voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van
groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé.
Figuur 5.1 FN curve voor N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00
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6 Conclusies
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1 Inleiding
De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen
voor
het
uitvoeren
van
risicoanalyses
aan
ondergrondse
gelegen
hogedruk
aardgastransportleidingen [1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA.
CAROLA is een software pakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld,
specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse
hogedruk aardgastransportleidingen.
Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon
die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval
met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door
middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart.
Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer
leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een
ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt
weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as
het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van
tenminste N doden.
Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals
die worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen.
Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten
mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor
(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als
richtwaarde.
Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op
F·N2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer
dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd
gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent
aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de
verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd.
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2 Invoergegevens
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie
1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn
uitgevoerd op 16-08-2011.
Dit
project
is
opgeslagen
onder
de
naam
C:\Data\_Projecten\P310537
Noordoostpolder\NOP_deel2\NOP_deel2.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 08-08-2011.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het
weerstation Leeuwarden.
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de
navolgende secties.
2.1 Interessegebied
Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen

2.2 Relevante leidingen
Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen
meegenomen in de risicostudie.
Eigenaar

Leidingnaam

Diameter [mm]

Druk [bar]

Datum aanleveren
gegevens

N.V.
Nederlandse
Gasunie

N-501-25

219.10

40.00

15-06-2011
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Er zijn alleen leidingen aanwezig waarvan de vervaldatum voor het gebruik van de gegevens
is overschreden. Voor deze leidingen kunnen geen risicoberekeningen worden uitgevoerd.
De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen
Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is
Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende
maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.

2.3 Populatie
Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de
aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd. De relevante populatie is weergegeven in
figuur 2.3
Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen
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Populatietype

Polygoonpunten

Populatiepolygoon

Wonen
Werken
Evenement

Populatiepolygonen
Label

Type

Aantal

Dichtheid

Vervangmodus

Percentage
Personen

Percentage
Personen

Populatiebestanden
Pad

Type

Aantal

Bedrijv_Marknesse.txt

Werken

28

BEdrijv_munt_oost.txt

Werken

216

BEdrijv_munt_west.txt

Werken

173

Kinderen.txt

Werken

20

Nieuwbouw.txt

Wonen

160

Nieuwbouw_136.txt

Wonen

326

Onderwijs.txt

Werken

1306

100/ 16/ 33/ 69/
100/ 100

100/ 19/ 29/ 58/
100/ 100
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Werken_buit30.txt

Werken

1307

100/ 0/ 30/ 1/
100/ 100

Werken_buit70.txt

Werken

1205

100/ 0/ 70/ 1/
100/ 100

Werken_buit100.txt

Werken

42

100/ 0/ 100/ 1/
100/ 100

Werken_kantoor.txt

Werken

2875

Werken_overig.txt

Werken

540

Werken_plglct.txt

Werken

1265

85/ 15/ 7/ 1/ 100/
100

Werken_plgzt.txt

Werken

20

65/ 35/ 7/ 1/ 100/
100

Wonen.txt

Wonen

4935

Woningen_5.txt

Wonen

12
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3 Plaatsgebonden risico
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald.
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als isorisicocontouren op een achtergrondkaart.
3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie

1E-4
1E-5
1E-6
1E-7
1E-8
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4 Groepsrisico screening
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één
kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze
kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde.
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde
overschreden.
4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 56
slachtoffers en een frequentie van 1.40E-008.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 4.390E-003 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 12850.00 en stationing
13850.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1
Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie
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5 FN curves
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt
voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van
groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé.
5.1 Figuur 5.1 FN curve voor N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de
kilometer tussen stationing 12850.00 en stationing 13850.00
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1 Inleiding
De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen
voor
het
uitvoeren
van
risicoanalyses
aan
ondergrondse
gelegen
hogedruk
aardgastransportleidingen [1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA.
CAROLA is een software pakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld,
specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse
hogedruk aardgastransportleidingen.
Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon
die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval
met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door
middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart.
Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer
leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een
ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt
weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as
het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van
tenminste N doden.
Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals
die worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen.
Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten
mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor
(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als
richtwaarde.
Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op
F·N2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer
dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd
gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent
aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de
verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd.
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2 Invoergegevens
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie
1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn
uitgevoerd op 05-08-2011.
Dit
project
is
opgeslagen
onder
de
naam
C:\Data\_Projecten\P310537
Noordoostpolder\999999 - Noordoostpolder\NOP_deel3\NOP_deel3.crp en is laatstelijk
bijgewerkt op 04-08-2011.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het
weerstation Leeuwarden.
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de
navolgende secties.
2.1 Interessegebied
Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen

2.2 Relevante leidingen
Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen
meegenomen in de risicostudie.
Eigenaar

Leidingnaam

Diameter [mm]

Druk [bar]

Datum aanleveren
gegevens

N.V.
Nederlandse

N-500-50

219.10

40.00

15-06-2011
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Gasunie

Er zijn alleen leidingen aanwezig waarvan de vervaldatum voor het gebruik van de gegevens
is overschreden. Voor deze leidingen kunnen geen risicoberekeningen worden uitgevoerd.
De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen
Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is
Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende
maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.

2.3 Populatie
Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de
aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd. De relevante populatie is weergegeven in
figuur 2.3
Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen
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Populatietype

Polygoonpunten

Populatiepolygoon

Wonen
Werken
Evenement

Populatiepolygonen
Label

Type

Aantal

Dichtheid

Vervangmodus

Percentage
Personen

Percentage
Personen

Populatiebestanden
Pad

Type

Aantal

Bedrijv_Marknesse.txt

Werken

28

BEdrijv_munt_oost.txt

Werken

216

BEdrijv_munt_west.txt

Werken

173

Kinderen.txt

Werken

20

Nieuwbouw.txt

Wonen

160

Nieuwbouw_136.txt

Wonen

326

Onderwijs.txt

Werken

1306

100/ 16/ 33/ 69/
100/ 100

100/ 19/ 29/ 58/
100/ 100
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Werken_buit30.txt

Werken

1307

100/ 0/ 30/ 1/
100/ 100

Werken_buit70.txt

Werken

1205

100/ 0/ 70/ 1/
100/ 100

Werken_buit100.txt

Werken

42

100/ 0/ 100/ 1/
100/ 100

Werken_kantoor.txt

Werken

2875

Werken_overig.txt

Werken

540

Werken_plglct.txt

Werken

1265

85/ 15/ 7/ 1/ 100/
100

Werken_plgzt.txt

Werken

20

65/ 35/ 7/ 1/ 100/
100

Wonen.txt

Wonen

4935

Woningen_5.txt

Wonen

12
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3 Plaatsgebonden risico
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald.
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als isorisicocontouren op een achtergrondkaart.
Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie

1E-4
1E-5
1E-6
1E-7
1E-8
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4 Groepsrisico screening
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één
kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze
kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde.
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde
overschreden.

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 21
slachtoffers en een frequentie van 8.60E-008.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 3.795E-003 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 24740.00 en stationing
25740.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2.
Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie
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5 FN curves
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt
voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van
groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé.
5.1 Figuur 5.1 FN curve voor N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de
kilometer tussen stationing 24740.00 en stationing 25740.00
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6 Conclusies
Conclusies
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1 Inleiding
De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen
voor
het
uitvoeren
van
risicoanalyses
aan
ondergrondse
gelegen
hogedruk
aardgastransportleidingen [1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA.
CAROLA is een software pakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld,
specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse
hogedruk aardgastransportleidingen.
Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon
die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval
met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door
middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart.
Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer
leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een
ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt
weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as
het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van
tenminste N doden.
Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals
die worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen.
Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten
mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor
(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als
richtwaarde.
Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op
F·N2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer
dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd
gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent
aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de
verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd.
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2 Invoergegevens
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie
1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn
uitgevoerd op 05-08-2011.
Dit
project
is
opgeslagen
onder
de
naam
C:\Data\_Projecten\P310537
Noordoostpolder\999999 - Noordoostpolder\NOP_deel4\NOP_deel4.crp en is laatstelijk
bijgewerkt op 03-08-2011.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het
weerstation Leeuwarden.
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de
navolgende secties.
2.1 Interessegebied
Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen

2.2 Relevante leidingen
Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen
meegenomen in de risicostudie.
Eigenaar

Leidingnaam

Diameter [mm]

Druk [bar]

Datum aanleveren
gegevens

N.V.
Nederlandse

N-500-48

323.90

44.00

15-06-2011
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Gasunie
N.V.
Nederlandse
Gasunie

N-500-50

219.10

40.00

15-06-2011

N.V.
Nederlandse
Gasunie

N-500-51

219.10

40.00

15-06-2011

N.V.
Nederlandse
Gasunie

N-500-52

114.30

40.00

15-06-2011

N.V.
Nederlandse
Gasunie

N-500-57

114.30

40.00

15-06-2011

N.V.
Nederlandse
Gasunie

N-500-63

219.10

44.00

15-06-2011

Er zijn alleen leidingen aanwezig waarvan de vervaldatum voor het gebruik van de gegevens
is overschreden. Voor deze leidingen kunnen geen risicoberekeningen worden uitgevoerd.
De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen
Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is
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Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende
maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.

2.3 Populatie
Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de
aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd. De relevante populatie is weergegeven in
figuur 2.3
Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen

Populatietype

Polygoonpunten

Populatiepolygoon

Wonen
Werken
Evenement
Populatiebestanden
Pad

Type

Aantal

Nieuwbouw_136.txt

Wonen

326

Bedrijv_Marknesse.txt

Werken

28

\BEdrijv_munt_oost.txt

Werken

216

BEdrijv_munt_west.txt

Werken

173

Kinderen.txt

Werken

20

Percentage Personen

100/ 16/ 33/ 69/ 100/ 100
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Nieuwbouw.txt

Wonen

160

Onderwijs.txt

Werken

1306

100/ 19/ 29/ 58/ 100/ 100

Werken_buit30.txt

Werken

1307

100/ 0/ 30/ 1/ 100/ 100

Werken_buit70.txt

Werken

1205

100/ 0/ 70/ 1/ 100/ 100

Werken_buit100.txt

Werken

42

100/ 0/ 100/ 1/ 100/ 100

Werken_kantoor.txt

Werken

2875

Werken_overig.txt

Werken

540

Werken_plglct.txt

Werken

1265

85/ 15/ 7/ 1/ 100/ 100

Werken_plgzt.txt

Werken

20

65/ 35/ 7/ 1/ 100/ 100

Wonen.txt

Wonen

4935

Woningen_5.txt

Wonen

12
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3 Plaatsgebonden risico
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald.
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als isorisicocontouren op een achtergrondkaart.
Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor N-500-48 van N.V. Nederlandse Gasunie
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Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie

Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor N-500-51 van N.V. Nederlandse Gasunie
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Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor N-500-52 van N.V. Nederlandse Gasunie

Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor N-500-57 van N.V. Nederlandse Gasunie

Pagina 12 van 23

Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor N-500-63 van N.V. Nederlandse Gasunie

1E-4
1E-5
1E-6
1E-7
1E-8
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4 Groepsrisico screening
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één
kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze
kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde.
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde
overschreden.
Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor N-500-48 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 68
slachtoffers en een frequentie van 3.62E-010.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 1.672E-004 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 4510.00 en stationing
5510.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2.
Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor N-500-48 van N.V. Nederlandse Gasunie
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Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 10
slachtoffers en een frequentie van 5.94E-008.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 5.945E-004 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 13490.00 en stationing
14490.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4.
Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie

Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor N-500-51 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 12
slachtoffers en een frequentie van 1.66E-008.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.395E-004 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 190.00 en stationing
1190.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.6
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Figuur 4.6 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor N-500-51 van N.V. Nederlandse Gasunie

Figuur 4.7 Groepsrisico screening voor N-500-52 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing
190.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.8
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Figuur 4.8 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor N-500-52 van N.V. Nederlandse Gasunie

Figuur 4.9 Groepsrisico screening voor N-500-57 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing
1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.10.
Figuur 4.10 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor N-500-57 van N.V. Nederlandse Gasunie
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Figuur 4.11 Groepsrisico screening voor N-500-63 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing
50.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.12

Pagina 18 van 23

Figuur 4.12 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor N-500-63 van N.V. Nederlandse Gasunie
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5 FN curves
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt
voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van
groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé.
Figuur 5.1 FN curve voor N-500-48 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
tussen stationing 4510.00 en stationing 5510.00

Figuur 5.2 FN curve voor N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
tussen stationing 13490.00 en stationing 14490.00
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Figuur 5.3 FN curve voor N-500-51 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
tussen stationing 190.00 en stationing 1190.00

Figuur 5.4 FN curve voor N-500-52 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
tussen stationing 0.00 en stationing 190.00

Figuur 5.5 FN curve voor N-500-57 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00
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Figuur 5.6 FN curve voor N-500-63 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
tussen stationing 0.00 en stationing 50.00

Pagina 22 van 23

6 Conclusies
Conclusies
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1 Inleiding
De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen
voor
het
uitvoeren
van
risicoanalyses
aan
ondergrondse
gelegen
hogedruk
aardgastransportleidingen [1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA.
CAROLA is een software pakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld,
specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse
hogedruk aardgastransportleidingen.
Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon
die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval
met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door
middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart.
Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer
leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een
ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt
weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as
het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van
tenminste N doden.
Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals
die worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen.
Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten
mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor
(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als
richtwaarde.
Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op
F·N2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer
dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd
gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent
aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de
verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd.
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2 Invoergegevens
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie
1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn
uitgevoerd op 19-08-2011.
Dit
project
is
opgeslagen
onder
de
naam
C:\Data\_Projecten\P310537
Noordoostpolder\NOP_Deel5\NOP_deel5.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 05-08-2011.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het
weerstation Leeuwarden.
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de
navolgende secties.
2.1 Interessegebied
Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen

2.2 Relevante leidingen
Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen
meegenomen in de risicostudie.
Eigenaar

Leidingnaam

Diameter [mm]

Druk [bar]

Datum aanleveren
gegevens

N.V.
Nederlandse
Gasunie

N-500-53

114.30

40.00

15-06-2011
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N.V.
Nederlandse
Gasunie

N-500-58

168.30

40.00

15-06-2011

N.V.
Nederlandse
Gasunie

N-500-64

406.40

40.00

15-06-2011

Er zijn alleen leidingen aanwezig waarvan de vervaldatum voor het gebruik van de gegevens
is overschreden. Voor deze leidingen kunnen geen risicoberekeningen worden uitgevoerd.
De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen
Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is
Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende
maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.

2.3 Populatie
Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de
aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd. De relevante populatie is weergegeven in
figuur 2.3
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Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen

Populatietype

Polygoonpunten

Populatiepolygoon

Wonen
Werken
Evenement

Populatiepolygonen
Label

Type

Aantal

Dichtheid

Vervangmodus

Percentage
Personen

Percentage
Personen

Populatiebestanden
Pad

Type

Aantal

Bedrijv_Marknesse.txt

Werken

28

Bedrijv_munt_oost.txt

Werken

216

Bedrijv_munt_west.txt

Werken

173

Kinderen.txt

Werken

20

Nieuwbouw.txt

Wonen

160

Nieuwbouw_136.txt

Wonen

326

Onderwijs.txt

Werken

1306

100/ 16/ 33/ 69/
100/ 100

100/ 19/ 29/ 58/
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100/ 100
Werken_buit30.txt

Werken

1307

100/ 0/ 30/ 1/
100/ 100

Werken_buit70.txt

Werken

1205

100/ 0/ 70/ 1/
100/ 100

Werken_buit100.txt

Werken

42

100/ 0/ 100/ 1/
100/ 100

Werken_kantoor.txt

Werken

2875

Werken_overig.txt

Werken

540

Werken_plglct.txt

Werken

1265

85/ 15/ 7/ 1/ 100/
100

Werken_plgzt.txt

Werken

20

65/ 35/ 7/ 1/ 100/
100

Wonen.txt

Wonen

4935

Woningen_5.txt

Wonen

12
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3 Plaatsgebonden risico
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald.
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als isorisicocontouren op een achtergrondkaart.
3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor N-500-53 van N.V. Nederlandse Gasunie
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3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor N-500-58 van N.V. Nederlandse Gasunie

3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor N-500-64 van N.V. Nederlandse Gasunie
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4 Groepsrisico screening
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één
kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze
kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde.
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde
overschreden.
Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor N-500-53 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 124
slachtoffers en een frequentie van 1.79E-010.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.749E-004 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing
1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2
Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor N-500-53 van N.V. Nederlandse Gasunie
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Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor N-500-58 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 124
slachtoffers en een frequentie van 2.08E-008.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.032 en correspondeert met
die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 1000.00.
Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4
Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor N-500-58 van N.V. Nederlandse Gasunie

Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor N-500-64 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 26
slachtoffers en een frequentie van 1.14E-010.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 7.710E-006 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 960.00 en stationing
1960.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.6
Figuur 4.6 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor N-500-64 van N.V. Nederlandse Gasunie
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5 FN curves
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt
voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van
groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé.
Figuur 5.1 FN curve voor N-500-53 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00

Figuur 5.2 FN curve voor N-500-58 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00
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Figuur 5.3 FN curve voor N-500-64 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
tussen stationing 960.00 en stationing 1960.00
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6 Conclusies
Conclusies
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1 Inleiding
De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen
voor
het
uitvoeren
van
risicoanalyses
aan
ondergrondse
gelegen
hogedruk
aardgastransportleidingen [1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA.
CAROLA is een software pakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld,
specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse
hogedruk aardgastransportleidingen.
Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon
die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval
met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door
middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart.
Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer
leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een
ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt
weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as
het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van
tenminste N doden.
Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals
die worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen.
Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten
mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor
(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als
richtwaarde.
Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op
F·N2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer
dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd
gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent
aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de
verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd.
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2 Invoergegevens
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie
1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn
uitgevoerd op 05-08-2011.
Dit
project
is
opgeslagen
onder
de
naam
C:\Data\_Projecten\P310537
Noordoostpolder\999999 - Noordoostpolder\NOP_deel7Nieuw\NOP_deel7_nieuw.crp en is
laatstelijk bijgewerkt op 25-07-2011.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het
weerstation Leeuwarden.
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de
navolgende secties.
2.1 Interessegebied
Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen

2.2 Relevante leiding
Op basis van het gespecificeerde interessegebied is de volgende aardgastransportleiding
meegenomen in de risicostudie.
Eigenaar

Leidingnaam

Diameter [mm]

Druk [bar]

Datum aanleveren
gegevens

N.V.

A-683

406.40

66.20

15-06-2011
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Nederlandse
Gasunie

Er zijn alleen leidingen aanwezig waarvan de vervaldatum voor het gebruik van de gegevens
is overschreden. Voor deze leidingen kunnen geen risicoberekeningen worden uitgevoerd.
De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen
Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is
Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende
maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.
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2.3 Populatie
Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de
aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd. De relevante populatie is weergegeven in
figuur 2.3

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen

Populatietype

Polygoonpunten

Populatiepolygoon

Wonen
Werken
Evenement

Populatiebestanden
Pad

Type

Aantal

Bedrijv_Marknesse.txt

Werken

28

Bedrijv_munt_oost.txt

Werken

216

Bedrijv_munt_west.txt

Werken

173

Kinderen.txt

Werken

20

Nieuwbouw.txt

Wonen

160

Nieuwbouw_136.txt

Wonen

326

Percentage Personen

100/ 16/ 33/ 69/ 100/ 100
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Onderwijs.txt

Werken

1306

100/ 19/ 29/ 58/ 100/ 100

Werken_buit30.txt

Werken

1307

100/ 0/ 30/ 1/ 100/ 100

Werken_buit70.txt

Werken

1205

100/ 0/ 70/ 1/ 100/ 100

Werken_buit100.txt

Werken

42

100/ 0/ 100/ 1/ 100/ 100

Werken_kantoor.txt

Werken

2875

Werken_overig.txt

Werken

540

Werken_plglct.txt

Werken

1265

85/ 15/ 7/ 1/ 100/ 100

Werken_plgzt.txt

Werken

20

65/ 35/ 7/ 1/ 100/ 100

Wonen.txt

Wonen

4935

Woningen_5.txt

Wonen

12
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3 Plaatsgebonden risico
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald.
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als isorisicocontouren op een achtergrondkaart.
Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor A-683 van N.V. Nederlandse Gasunie

1E-4
1E-5
1E-6
1E-7
1E-8
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4 Groepsrisico screening
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één
kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze
kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde.
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde
overschreden.
Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor A-683 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 24
slachtoffers en een frequentie van 3.75E-008.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.158E-003 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 16610.00 en stationing
17610.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2
Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor A-683 van N.V. Nederlandse Gasunie
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5 FN curves
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt
voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van
groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé.

Figuur 5.1 FN curve voor A-683 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer
tussen stationing 16610.00 en stationing 17610.00
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6 Conclusies
Conclusies
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