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1 INLEIDING 

 
Econsultancy heeft van de gemeente Gemert-Bakel opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 
quickscan externe veiligheid  aan de Keizersberg 12 te Elsendorp in de gemeente Gemert-Bakel. 

 
Deze quicksan externe veiligheid is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. Het 
plan voorziet in het bestemmen van een voormalige intensieve veehouderij in een locatie waar 
maximaal 20 woon- werkkavels komen. 

 

Het onderzoeksgebied is weergegeven in de figuren 1 en 2.Vooralsnog is er geen verkavelingsugges- 
tie, zodat er alleen in grote lijnen naar het plan gekeken kan worden. 

 

Figuur 1. situatie. Figuur 2. Situatie. 
 

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de relevante wet- en regelgeving. In hoofdstuk 3 
worden risicobronnen in de omgeving geïnventariseerd. In hoofdstuk 5 wordt het onderzoek samen- 
gevat en worden conclusies getrokken. 

 
 

2 BELEID EN REGELGEVING 
 

2.1 Wetgeving 
 

2.1.1 Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) 
 

Gevaarlijke stoffen vervoeren is risicovol. Om gevaarlijke stoffen te vervoeren moeten vervoerders 
zich houden aan veiligheidseisen. Aan transportroutes en de omgeving nabij deze transportroutes zijn 
eisen gesteld. Het Basisnet maakt het mogelijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen blijft plaatsvin- 
den op een zo veilig mogelijke manier. 

 
Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Binnen 
bepaalde grenzen wordt dit vervoer over weg, binnenwater en spoor gegarandeerd. Het Basisnet 
heeft betrekking op de Rijksinfrastructuur: hoofdwegen (snelwegen), hoofdwaterwegen (binnenwate- 
ren) en hoofdspoorwegen (enkele uitzonderingen daargelaten). 

 
Het Basisnet heeft als doel een evenwicht voor de lange termijn te creëren tussen de belangen van 
het vervoer van gevaarlijke stoffen over de hoofdwegen, binnenwateren en de hoofdspoorwegen en 
de bebouwde omgeving die hier langs ligt en de veiligheid van omwonenden. Het Basisnet stelt ver- 
der regels aan het vaststellen en beheersen van de risico's voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 
(vervoerskant). 

 
Gevaarlijke stoffen vervoeren is risicovol en zorgt dus voor beperkingen voor de ruimtelijke ordening 
(ruimtelijke ordeningskant). Er zijn namelijk regels om mensen die dicht bij deze hoofdwegen, bin- 
nenwateren en hoofdspoorwegen wonen of verblijven een basisbeschermingsniveau te bieden. Aan 
dit beschermingsniveau wordt voldaan als het risico vanuit het vervoer niet hoger ligt dan wat maat- 
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schappelijk acceptabel is. Zo mogen er bijvoorbeeld geen huizen gebouwd worden vlakbij transport- 
routes voor gevaarlijke stoffen. (Bron: InfoMil). 

 

Op 1 april 2015 is de Wet basisnet in werking getreden. Sinds 11 november 2013 het Besluit externe 
veiligheid transportroutes (Bevt) in werking. Met deze wetgeving zijn tevens de bijbehorende regelin- 
gen en artikelen zijn de afgelopen periode in werking getreden. 

 
De vervoerszijde van het basisnet wordt verankerd met de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) en 
de Wet basisnet. De ruimtelijke regels zullen worden opgenomen in een Amvb op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer: het Besluit externe veiligheid transportroutes. 

 
Het Bevt bevat de uitwerking van de ruimtelijke component van het basisnet. Doel van dit besluit is 
waarborgen van een basisbeschermingsniveau door te voorkomen dat bij ruimtelijke ontwikkelingen 
mensen worden blootgesteld aan een hoger risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen dan 
maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht. Verder bevat het besluit onder andere regels die strek- 
ken tot het inzichtelijk maken van de kans op een ramp met veel slachtoffers en het op een transpa- 
rante wijze wegen van het risico ten opzichte van toe te laten ruimtelijke ontwikkelingen. 

 
Het Bevt sluit aan op de risicobegrippen zoals deze in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 

worden gehanteerd. Voor het plaatsgebonden risico
1 
(PR) wordt een kans op overlijden van 1 op de 1 

miljoen per jaar acceptabel geacht. Concreet betekent dit dat rondom (vaar-)wegen of hoofdspoorwe- 
gen een 10

-6
/jr plaatsgebonden risicocontour zal moeten worden berekend en dat bij ruimtelijke ont- 

wikkelingen binnen het invloedsgebied van een leiding het groepsrisico
2 
(GR) dient te worden verant- 

woord. 
 

2.1.2 Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 
 

Per 1 januari 2011 is het Bevb van kracht geworden. Het Bevb sluit aan op de risicobegrippen zoals 
deze in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) worden gehanteerd. Concreet betekent dit  
dat rondom buisleidingen een 10-6/j plaatsgebonden risicocontour zal moeten worden berekend en 
dat bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van een leiding het groepsrisico dient te 
worden verantwoord. Het Bevb is van toepassing op: 

 

 hogedruk aardgasleidingen (> 16 bar); 
 brandstofleidingen voor de categorieën K1, K2 en K3 (inclusief brandstofleidingen van Defen- 

sie); 
 overige leidingen met gevaarlijke stoffen zoals aangewezen bij ministeriële regeling. Het betreft 

onder meer CO2 , buteen en chloor. 
 

Het Bevb is niet van toepassing indien deze leidingen zijn gelegen op het continentaal plat of in de 
territoriale zee. Verder vallen gasleidingen die deel uitmaken van het gasdistributienet onder de Gas- 
wet (< 16 bar) en niet onder het Bevb. Andere mogelijk planologisch relevante leidingen zoals elektri- 
citeits-, afvalwater- en rioolwaterleidingen vallen niet onder het Bevb. Deze leidingen kennen geen 
waarden voor het PR en GR, en zijn dus niet relevant vanuit het oogpunt van externe veiligheid. Ten 
slotte vallen leidingen voor vervoer van gevaarlijke stoffen binnen een inrichting niet onder het Bevb, 
tenzij de inrichting geen zeggenschap heeft over deze leidingen. 

 
1 

Het plaatsgebonden risico (PR) 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. 
2 

Het groepsrisico (GR) 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 betrok- 
ken 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. 
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2.1.3 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is bedoeld om mensen in de buurt van een bedrijf 
met gevaarlijke stoffen te beschermen. Bij een omgevingsvergunning milieu of een ruimtelijk besluit 
rond zo'n bedrijf moet het bevoegd gezag rekening houden met veiligheidsafstanden ter bescherming 
individuen (plaatsgebonden risico) en groepen personen (groepsrisico). 

 
In de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn bepaling en toepassing van de 
veiligheidsnormen verder uitgewerkt. Voor zogenaamde 'categoriale inrichtingen' geeft de Revi tabel- 
len met vaste veiligheidheidsafstanden. 
Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het 
bedrijfsterrein. Het gaat daarbij onder meer om LPG-tankstations, opslagplaatsen (PGS), ammoniak- 
koelinstallaties, spoorwegemplacementen en bedrijven die onder het BRZO vallen. Het besluit bevat 
eisen voor het plaatsgebonden risico (PR) en regels voor het groepsrisico (GR). Het verplicht ge- 
meenten en provincies rekening te houden met deze eisen bij het verlenen van milieuvergunningen  
en het maken van bestemmingsplannen. Op grond van het Bevi zijn in de Revi voor een aantal be- 
drijfscategorieën (LPG-tankstations, ammoniakkoelinstallaties, opslagplaatsen) vaste veiligheidsaf- 
standen opgenomen. Het Bevi introduceert in artikel 14 een nieuw instrument, een veiligheidscontour, 
waarmee het bevoegd gezag (Wm en RO gezamenlijk) aan kan geven tot hoever risicovolle bedrijven 
of bedrijventerreinen kunnen uitbreiden. 

 

2.2 Toetsing 

 
Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten mogen 
bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10

-6
/j. Voor (geprojecteerde) beperkt kwetsba- 

re objecten geldt het 10
-6

/j PR criterium als richtwaarde. 

Voor de definitie van de begrippen kwetsbare
3 
en beperkt kwetsbare objecten

4 
verwijst het Bevt naar 

het Bevi. Er is geen sprake van sluitende definities of een limitatieve opsomming van (beperkt) 
kwetsbare objecten. De begrippen worden door jurisprudentie nader ingevuld. 

 

Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op F∙N
2 
< 10

-2 

per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer dodelijke slachtoffers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

Kwetsbare objecten zijn onder meer woningen, ziekenhuizen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, omvangrijke kantoorge- 

bouwen, recreatieterreinen en andere gebouwen waar grote aantallen personen een groot deel van de dag aanwezig zijn 
4 

Beperkt kwetsbare objecten zijn onder meer verspreid liggende woningen, kleinere kantoren, hotels en restaurants, sporthal- 

len, overige bedrijfsgebouwen. Op basis van het Bevt (verwijst naar het Bevi) wordt onder verspreid liggende woningen ver- 
staan: een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare. Ook lintbebouwing, voor zover deze loodrecht of nagenoeg 
loodrecht is gelegen op de contouren van het plaatsgebonden risico van een buisleiding, wordt aangeduid als een beperkt 
kwetsbaar object. 
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Figuur 3.  Visualisatie oriëntatiewaarde groepsrisico. 

 

Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht voor het groepsrisico, waarbij het bevoegd gezag wordt 
verplicht om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent aspecten als hulpverlening en 
zelfredzaamheid. 

 

2.3 Verantwoordingsplicht 
 

In de toelichting bij een bestemmingsplan en in de ruimtelijke onderbouwing van een omgevingsver- 
gunning wordt, voor zover het gebied waarop dat plan of die vergunning betrekking heeft binnen het 
invloedsgebied ligt van een weg, spoorweg of binnenwater waarover gevaarlijke stoffen worden ver- 
voerd, in elk geval ingegaan op: 

 

a. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp 
op die weg, spoorweg of dat binnenwater, en 

b. voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare of be- 
perkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen in- 
dien zich op die weg, spoorweg of dat binnenwater een ramp voordoet. 

 

Indien een bestemmingsplan betrekking heeft op een gebied dat geheel of gedeeltelijk gelegen is 
binnen 200 meter van een transportroute, wordt in de toelichting bij dat plan tevens ingegaan op (zgn. 
verantwoordingsplicht): 

 
 de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het tijdstip waarop 

het plan wordt vastgesteld, rekening houdend met de in dat gebied reeds aanwezige perso- 
nen en de personen die in dat gebied op grond van het geldende bestemmingsplan of de gel- 
dende bestemmingsplannen redelijkerwijs te verwachten zijn, en 

 de als gevolg van het bestemmingsplan redelijkerwijs te verwachten verandering van de 
dichtheid van personen in het gebied waarop dat plan betrekking heeft; 

 het groepsrisico op het tijdstip waarop het plan wordt vastgesteld en de bijdrage van de in dat 
plan of besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het 
groepsrisico, vergeleken met de oriëntatiewaarde; 

 de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die bij de voorbereiding van het plan zijn 
overwogen en de in dat plan of die vergunning opgenomen maatregelen, waaronder de ste- 
denbouwkundige opzet en voorzieningen met betrekking tot de inrichting van de openbare 
ruimte, en 

 de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- en 
nadelen daarvan. 
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De hiervoor genoemde verantwoordingsplicht voor een gebied dat geheel of gedeeltelijk gelegen is 
binnen 200 meter van een transportroute is niet van toepassing, wanneer indien bij de vaststelling  
van het besluit wordt aangetoond dat: 

 

 het groepsrisico, gelet op de dichtheid van personen, niet hoger is dan 0,1 maal de oriënta- 
tiewaarde, of 

 het groepsrisico, gelet op de redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van 
personen met niet meer dan tien procent toeneemt, en 

 de oriëntatiewaarde, gelet op de dichtheid van personen niet wordt overschreden. 
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3 INVENTARISATIE OMGEVING PLANGEBIED 
 

Met behulp van de provinciale risicokaart is een eerste indruk van de risicobronnen in de omgeving 
van een plangebied worden gemaakt. In figuur 4 is een uitsnede weergegeven van de risicokaart. 

 

Figuur 4. Uitsnede provinciale risicokaart. 

 
De risicobronnen in de nabijheid van het plangebied zijn: 

 

 Diervoeders Elsendorp; 
 Devar; 
 Dpo-leiding. 

 

3.1 Diervoeders Elsendorp 
 

Direct ten oosten van de locatie ligt het bedrijf Diervoeders Elsendorp. Het bedrijf produceert diervoer. 
De risicobron van het bedrijf is de koeling van het bedrijf, waar door middel van ammoniak gekoeld 
wordt. Het betreft een (in principe) gesloten installatie. Voor het bedrijf geldt dat er geen 10-6/jr 
plaatsgebonden risicocontour aanwezig is. Het gebied betreft het buitengebied van Gemert-Bakel,  
met weinig aanwezigen in het gebied. Het aantal aanwezigen door de bestemmingsplanwijziging is 
beperkt. Uitgaande van gemiddeld 2,4 aanwezigen per woning, is het aantal aanwezigen in de 
dagperiode per locatie 24 personen en in de nachtperiode 48 aanwezigen. Er is geen knelpunt voor 
dit onderdeel. 

 

3.2 Devar 

 
Het bedrijf Devar, Keizersven 6, is een intensieve veehouderij. De risicobron bestaat uit een boven- 

gronds propaantank met een inhoud van minder dan 13 m
3
. De risicoafstand bedraagt 15 meter. Het 

invloedsgebied bedraagt maximaal 200 meter. Het bedrijfsterrein ligt op meer dan 200 meter afstand 
tot het plangebied. Er bestaat geen overlap met het plangebied. Er is geen knelpunt voor dit onder- 
deel. 
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3.3 DPO-leiding 

 
Op circa 800 meter ten oosten van het plangebied ligt een DPO-leiding (hogedrukleiding voor trans- 
port van aardolieproducten e.d.). Het invloedsgebied bedraagt maximaal 100 meter. Er bestaat geen 
overlap met het plangebied. Er is geen knelpunt voor dit onderdeel. 

 

3.4 Advies Veiligheidsregio 
 

Er dient advies te worden ingewonnen bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord en deze dient aan het 
bestemmingsplan te worden toegevoegd. 
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4 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 
 

Econsultancy heeft van de gemeente Gemert-Bakel opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 
quickscan externe veiligheid aan de Keizersberg 12 te Elsendorp in de gemeente Gemert-Bakel.  
Deze quicksan externe veiligheid is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging. Het 
plan voorziet in het bestemmen van een voormalige intensieve veehouderij in een locatie waar woon- 
werkbedrijven komen. 

 
De relevante wetgeving zijn het besluit externe veiligheid transportroutes, het besluit externe veilig- 
heid buisleidingen en het besluit externe veiligheid inrichtingen. 

 
Uit de inventarisatie blijkt dat er een drietal risicovolle bronnen in de omgeving aanwezig zijn, dier- 
voeders Elsendorp, Devar en een DPO-leiding. Uit het onderzoek blijkt dat er wel risico bestaat vanuit 
de koelinstallatie van de Diervoerders Elsendorp, echter het zorgt niet voor belemmeringen. Devar en 
de DPO-leiding kennen geen overlap met het invloedsgebied geen overlap en geen knelpunt. 

 

Voor de afzonderlijke locaties geldt dat er een goed getrainde BHV-team aanwezig dient te zijn, die  
op de hoogte van de risico’s die dit bedrijf met zich mee kan brengen. Instructies bij een calamiteit 
moeten bekend zijn bij dit BHV-team. Er is geen knelpunt voor dit onderdeel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Econsultancy 
Boxmeer, 20 juni 2016 


