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Figuur 1  Weergave van de diverse leidingen in het buitengebied



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

Figuur 2: De hogedruk aardgasleidingen in Gemert-Bakel 



 

 

 

 

Figuur 3: RRP-leidingen met de PR 10-6 contour (rood) en de 1% letaliteit (groen) 



 

 

Figuur 4: DPO-leiding met de 1% letaliteit-contour 
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5 Inleiding 
Sinds 1 januari 2011 is het externe veiligheidsbeleid bij buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen 
worden vervoerd vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In dit besluit is 
vastgelegd hoe gemeenten moeten omgaan met de externe veiligheid van buisleidingen bij het 
vaststellen van ruimtelijke besluiten. 

 
In opdracht van de gemeente Gemert-Bakel heeft de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant een 
risicoanalyse uitgevoerd van de hogedruk aardgastransportleidingen. Doel is om het plaatsgebonden 
risico en het groepsrisico in kaart te brengen in verband met de actualisering van het bestemmingsplan 

“Buitengebied Gemert-Bakel”. In figuur 2.3 en figuur 2.4 is de ligging van de hogedruk 
aardgastransportleidingen in de gemeente Gemert-Bakel weergegeven (blauwe lijnen). Van deze 
hogedruk aardgastransportleidingen binnen de gemeentegrenzen is het plaatsgebonden risico (PR) en 

het groepsrisico (GR) berekend. De gebieden zijn opgedeeld in Gemert-Bakel Noord en Gemert-Bakel 
Zuid. 
 
 
 

 



 

6 Invoergegevens 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 1.0.0.52. De 

gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn uitgevoerd op 24-03-2016.    

 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation 

Eindhoven, Volkel. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende secties. 

 

6.1 Interessegebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1: Interessegebied Noord 



 

 

 

 

6.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 

meegenomen. 

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 

gegevens 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

2710_leiding-

A-585-deel-N 

1067.00 66.20 18-03-2016 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

2710_leiding-

Z-542-08-

deel-1 

168.30 40.00 18-03-2016 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

2710_leiding-

Z-542-11-

deel-1 

114.30 40.00 18-03-2016 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

2710_leiding-

Z-542-25-

deel-1 

168.30 40.00 18-03-2016 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

2706_leiding-

A-585-deel-Z 

1067.00 66.20 18-03-2016 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

2706_leiding-

Z-541-25-

deel-1 

168.30 40.00 18-03-2016 

Figuur 2.2: Interessegebied Zuid 



 

  

 

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.3 en 2.4. 

Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 2.3: Buisleidingen Noord 

Figuur 2.4: Buisleidingen Zuid 



 

 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is  

 

  

De volgende risicomitigerende maatregelen zijn meegewogen in de risicostudie: 

Leidingnaam Mitigerende 

maatregel 

Begin 

stationing 

Eind stationing 

2710_leiding-

A-520-deel-1 

striktere 

begeleiding van 

werkzaamheden 

0.000 368.390 

 

  

 

6.3 Populatie 

De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.5 

 

Figuur 2.5 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen (Noord) 

 

 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   



 

 

 

Populatiebestanden (Noord) 

Pad Type Aantal Percentage 

Personen 

Populatie\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-

nacht80.txt 

Werken 79 100/ 80/ 7/ 1/ 

100/ 100 

Populatie\hotel-dag0-nacht100.txt Wonen 25 20/ 100/ 7/ 1/ 

100/ 100 

Populatie\industrie-dag100-nacht30.txt Werken 1148 100/ 30/ 7/ 1/ 

100/ 100 

Populatie\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-

dag100-nacht0.txt 

Werken 103 100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 

100 

Populatie\wonend_vakantiehuis-dag50-

nacht100.txt 

Wonen 1082   

Populatie\New folder\bijeen_sport_cel_zkh-

dag100-nacht80.txt 

Werken 79 100/ 30/ 7/ 1/ 

100/ 100 

Populatie\New folder\hotel-dag0-

nacht100.txt 

Wonen 25 20/ 100/ 7/ 1/ 

100/ 100 

Populatie\New folder\industrie-dag100-

nacht30.txt 

Werken 1310 100/ 30/ 7/ 1/ 

100/ 100 

Populatie\New 

folder\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-

dag100-nacht0.txt 

Werken 103   

Populatie\New folder\wonend_vakantiehuis-

dag50-nacht100.txt 

Wonen 1211   

Populatie\Populatie 2\bijeen_sport_cel_zkh-

dag100-nacht80.txt 

Werken 323 100/ 80/ 7/ 1/ 

100/ 100 

Populatie\Populatie 2\hotel-dag0-

nacht100.txt 

Wonen 48 20/ 100/ 7/ 1/ 

100/ 100 

Populatie\Populatie 2\industrie-dag100-

nacht30.txt 

Werken 1799 100/ 30/ 7/ 1/ 

100/ 100 

Populatie\Populatie 

2\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-

dag100-nacht0.txt 

Werken 590   

Populatie\Populatie 2\wonend_vakantiehuis-

dag50-nacht100.txt 

Wonen 2605   

 



 

Figuur 2.6 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen (Zuid) 

 

 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 

Populatiebestanden (Zuid) 

Pad Type Aantal Percentage 

Personen 

New folder\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-

nacht80.txt 

Werken 273 100/ 80/ 7/ 1/ 

100/ 100 

New folder\industrie-dag100-nacht30.txt Werken 506 100/ 30/ 7/ 1/ 

100/ 100 

New 

folder\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-

dag100-nacht0.txt 

Werken 196   

New folder\wonend_vakantiehuis-dag50-

nacht100.txt 

Wonen 2184   

Populatie 1\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-

nacht80.txt 

Werken 312 100/ 80/ 7/ 1/ 

100/ 100 

Populatie 1\industrie-dag100-nacht30.txt Werken 686 100/ 30/ 7/ 1/ 

100/ 100 



 

Populatie 

1\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-

dag100-nacht0.txt 

Werken 215   

Populatie 1\wonend_vakantiehuis-dag50-

nacht100.txt 

Wonen 2404   



 

7 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 iso-risicocontouren op een 

achtergrondkaart. 

 

De kleuren corresponderen met de iso-risicocontouren. 

1E-4  

1E-5  

1E-6  

1E-7  

1E-8  

 

 

7.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 2710_leiding-A-585-deel-Noord van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

 

 

 



 

7.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 2710_leiding-Z-542-08-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

 

7.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 2710_leiding-Z-542-11-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

 

 

 



 

7.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor 2710_leiding-Z-542-25-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

 

 

 

7.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor 2706_leiding-A-585-deel-Zuid van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

 



 

 

 

 

 

 

7.6 Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor 2706_leiding-Z-541-25-deel-1 van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

 

 

De risicoberekeningen tonen aan dat in de huidige situatie (inclusief bestemmingsplancapaciteit) géén 

grens-, richt-, of oriëntatiewaarde wordt overschreden voor het plaatsgebonden risico. 

De PR 10-6 contour is op de buisleidingen gelegen. 

 

  

 



 

8 Groepsrisico  

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.  

 

 

8.1 Groepsrisico screening voor 2710_leiding-A-585-deel-Noord van N.V. Nederlandse 

Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 27 slachtoffers en 

een frequentie van 1.05E-007. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 7.669E-003 en correspondeert met die 

kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 4170.00 en stationing 5170.00. Voor deze 

kilometer leiding is ook de FN-curve opgenomen. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in 

figuur 4.2 

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 

2710_leiding-A-585-deel-Noord van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

 



 

 

Figuur 4.3 FN curve voor 2710_leiding-A-585-deel-Noord van N.V. Nederlandse Gasunie 

voor de kilometer tussen stationing 4170.00 en stationing 5170.00 

 

 

 

8.2 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor 2710_leiding-Z-542-08-deel-1 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 720.00 en stationing 1720.00. Voor deze 

kilometer leiding is ook de FN-curve opgenomen. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in 

figuur 4.5 

Figuur 4.5 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 

2710_leiding-Z-542-08-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 



 

 

 

 

 

Figuur 4.6 FN curve voor 2710_leiding-Z-542-08-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor 

de kilometer tussen stationing 720.00 en stationing 1720.00 

 

 

 

1.3 Figuur 4.7 Groepsrisico screening voor 2710_leiding-Z-542-11-deel-1 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 ook de FN-curve opgenomen. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in 

figuur 4.8 

Figuur 4.8 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 

2710_leiding-Z-542-11-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 



 

 

 

 

 

Figuur 4.9 FN curve voor 2710_leiding-Z-542-11-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor 

de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00 

 

 

 

1.4 Figuur 4.10 Groepsrisico screening voor 2710_leiding-Z-542-25-deel-1 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 ook de FN-curve opgenomen. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in 

figuur 4.9 



 

Figuur 4.11 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 

2710_leiding-Z-542-25-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

 

 

 

8.3 Figuur 4.12 FN curve voor 2710_leiding-Z-542-25-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 

voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00 

 

 

 

1.5 Figuur 4.13 Groepsrisico screening voor 2706_leiding-A-585-deel-Zuid van N.V. 

Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 29 slachtoffers en 

een frequentie van 1.26E-008. 

 



 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 1.059E-003 en correspondeert met die 

kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 2930.00 en stationing 3930.00. Voor deze 

kilometer leiding is ook de FN-curve opgenomen. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in 

figuur 4.1 

Figuur 4.14 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 

2706_leiding-A-585-deel-Zuid van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

 

 

 

8.4 Figuur 4.15 FN curve voor 2706_leiding-A-585-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 

voor de kilometer tussen stationing 2930.00 en stationing 3930.00 

 

 

1.6 Figuur 4.16 Groepsrisico screening voor 2706_leiding-Z-541-25-deel-1 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 4.6 

 

Figuur 4.17 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 

2706_leiding-Z-541-25-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 



 

8.5 Figuur 4.18 FN curve voor 2706_leiding-Z-541-25-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie 

voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00 

 
 



 

9 Conclusie 

Uit het oogpunt van externe veiligheid is de aanwezigheid van grote groepen personen nabij 

ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen onwenselijk. De risicoberekeningen tonen aan dat in 

de huidige situatie (inclusief bestemmingsplancapaciteit) géén grens-, richt-, of oriëntatiewaarde wordt 

overschreden voor respectievelijk het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op grond waarvan de aanleg van een hogedruk 

aardgastransportleiding, of de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar 

object binnen het invloedsgebied van de betreffende buisleiding wordt toegelaten, dient het 

groepsrisico te worden verantwoord. Dit houdt in dat het bevoegd gezag artikel 12 van het Bevb moet 

doorlopen. Er dient een advies te worden gevraagd aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. 

Verantwoording van het groepsrisico kan beperkt plaatsvinden als: 

- het bestemmingsplan niet leidt tot een groepsrisico groter dan 0,1 keer de oriëntatiewaarde; 

- door het bestemmingsplan het groepsrisico met niet meer dan 10% toeneemt. 

 

De onderdelen die dan niet beschouwd hoeven te worden zijn bronmaatregelen, alternatieve 

ruimtelijke varianten en toekomstige veiligheidsmaatregelen. 

 

Voor de hogedruk aardgastransportleidingen met groepsrisico kan een beperkte verantwoording van 

het groepsrisico worden doorlopen.  
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