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Toelichting 

1.1 Externe Veiligheid  
 

1.1.1 Algemeen 

De gemeente Gemert-Bakel heeft te maken met diverse externe veiligheidsrisico’s. Het gaat hierbij onder 

andere om risico’s die samenhangen met: 

- het vervoer van gevaarlijke stoffen over de openbare wegen; 

- transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen (hogedruk aardgastransportleidingen, RRP-

leidingen en DPO-leiding); 

- risicovolle bedrijven (o.a. LPG-tankstations, propaantanks > 13 m3, opslag gevaarlijke stoffen en 

een BRZO-inrichting). 

Enkele delen van de gemeente Gemert-Bakel liggen binnen het invloedsgebied van één of meerdere van 

deze risicobronnen. 

Het algemene Rijksbeleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico’s 

die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik en de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen over 

weg, water, spoor en door buisleidingen. Ook de risico's die zijn verbonden aan het gebruik van 

luchthavens vallen onder externe veiligheid. De regelgeving is vervat in o.a. het ‘Besluit externe 

veiligheid inrichtingen’ (Bevi), het ‘Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het ‘Besluit externe 

veiligheid transportroutes’ (Bevt). 
 

De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft de ‘Visie externe veiligheid gemeente Gemert-Bakel 2013’ 

vastgesteld. In de visie is hierbij onder andere aangegeven dat risicovolle situaties worden voorkomen en 

dat bij ruimtelijke ontwikkeling externe veiligheid tijdig wordt betrokken. 
 

1.1.2 Plaatsgebonden risico en Groepsrisico 

Het Nederlandse externe veiligheidsbeleid is gebaseerd op twee elementen: een harde norm in de 

vorm van het plaatsgebonden risico en een oriënterende waarde in de vorm van het groepsrisico. 

De norm voor het plaatsgebonden risico bedraagt één op de miljoen (10-6) per jaar, ofwel 1 op de 

miljoen blootgestelde personen. Het hanteren van een norm voor het plaatsgebonden risico biedt een 

basisveiligheidsniveau voor de individuele burgers in de omgeving van een risicovolle activiteit.  

Het groepsrisico gaat over de impact van een calamiteit met veel dodelijke slachtoffers tegelijk. Het 

groepsrisico is niet één getal en kan niet worden weergegeven als een contour op een kaart, maar 

wordt weergegeven in een grafiek (fN-curve). Het gemeentebestuur heeft beleidsruimte bij het toepassen 

van de hoogte van het groepsrisico bij ruimtelijke ontwikkelingen. Echter voor het groepsrisico geldt wel 

een verantwoordingsplicht. Het bevoegd gezag (vrijwel altijd het gemeentebestuur) dient binnen het 

invloedsgebied een afweging te maken tussen het belang van de ruimtelijke ontwikkeling ten opzichte 

van het risico dat een groep mensen komt te overlijden als gevolg van een ramp of incident met 

gevaarlijke stoffen. Ook eventueel te nemen maatregelen en restrisico's dienen in de verantwoording 

opgenomen te worden. 
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1.1.3 Verantwoording van het groepsrisico 

Voor de verantwoording van het groepsrisico wordt verwezen naar de bijlage EV 1 

(Groepsrisicoverantwoording bestemmingsplan buitengebied). In de verantwoording zijn zijn alle 

relevante risicobronnen meegenomen. 

1.1.4 Structuurvisie buisleidingen 2012-2035 

Het doel van deze Structuurvisie is om ruimte vrij te houden in Nederland voor de aanleg van 

toekomstige buisleidingen van nationaal en internationaal belang voor het transport van gevaarlijke 

stoffen. 

Buisleidingtransport blijft de komende decennia een wezenlijke rol vervullen in de Europese gas- en 

grondstoffenmarkt. Borgen van ruimte voor buisleidingen voor transport van (gevaarlijke) stoffen is 

daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. De nationale belangen die het Rijk in die Structuurvisie 

vastlegt, zijn vastgelegd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Hierin zijn artikelen 

opgenomen voor het vrijwaren van de buisleidingenstroken. 

Als er nieuwe buisleidingen worden aangelegd binnen deze strook, dient de exploitant vooraf aan te 

tonen dat de PR 10-6-contour niet buiten de gereserveerde buisleidingenstrook is gelegen. 

 

De gemeente Gemert-Bakel wordt in het zuid-westen doorsneden door een reserveringsstrook welke 

bestemd is voor toekomstige ondergrondse leidingen ten behoeve van het transport van gevaarlijke 

vloeistoffen. Deze strook (veelal 70 meter breed) is voor een groot deel in de nabijheid van de RRP-

leidingen gesitueerd.  

 

 


