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1 Inleiding 
 

Sport & evenementencomplex De Heiberg is voornemens om één van de bestaande sporthallen (Hal 1) 
te gaan gebruiken voor evenementen. Deze evenementen vinden deels ook plaats in de nachtperiode 
(overnachting). 
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.   
 
De Heiberg ligt binnen het invloedsgebied van de A67 waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. 
Conform de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen dient daarom het aspect externe vei-
ligheid beschouwd te worden. 

 
De Heiberg en de A67 zijn weergegeven in figuur 1.1 
 

 
Figuur 1.1: He Heiberg en de A67  
 
Deze rapportage bevat alle risicobeschouwingen die conform de circulaire Risiconormering vervoer ge-
vaarlijke stoffen verplicht zijn. Dit betreft een toets aan het plaatsgebonden risico en een groepsrisico-
berekening en de verantwoording van het groepsrisico. 

 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de relevante externe veiligheidsbegrippen toegelicht. Hoofdstuk 3 bevat de aan-
names en uitgangspunten voor de berekening. De resultaten zijn weergegeven in hoofdstuk 4, waarna in 
hoofdstuk 5 een korte samenvatting/conclusie gegeven wordt. 

Vianen 

Lek 
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2 Juridisch kader externe veiligheid 
 
Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke 
stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Binnen het beleidska-
der voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. 
Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt. 
 
Plaatsgebonden risico (PR) 
Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge van 
een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele tijd 
op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden weergeven met risicocontou-
ren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10-6 contour (welke als wettelijk harde 
norm fungeert) mogen geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsba-
re objecten geldt de 10-6 contour als een richtwaarde. 
 
Groeprisico (GR) 
Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een 
bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een calami-
teit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied 
wordt begrensd door de 1%-letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van de 
blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het 
GR kan niet ‘op de kaart’ worden weergegeven, maar wordt weergegeven in een grafiek waar de kans (f) 
afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de fN-curve.  

 
Figuur 2.1 Weergave plaatsgebonden risicocontouren, invloedsgebied en groepsrisicografiek met ori-

entatiewaarde voor transport 
 

Verantwoordingsplicht 
Bij veel ruimtelijke besluiten moet het groepsrisico verantwoord worden. Voor risicobronnen die vallen 
onder de circulaire Risiconormering vervoer van gevaarlijke stoffen (wegen, spoorlijnen en waterwegen) 
geldt dat deze verantwoordingsplicht ingevuld moet worden bij een toename van het groepsrisico en/of 
een overschrijding van de oriëntatiewaarde. Hierbij wordt door het bevoegd gezag aangegeven of het 
groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. Bij de verantwoordingsplicht van het 
groepsrisico wordt naast de rekenkundige hoogte van het groepsrisico, tevens rekening gehouden met 
een aantal kwalitatieve aspecten zoals mogelijke bronmaatregelen, bestrijdbaarheid, zelfredzaamheid.  
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De oriëntatiewaarde is de 'diagonale lijn' in de grafiek van het groepsrisico. Deze lijn is nadrukkelijk geen 
grenswaarde maar een soort ijkpunt voor de afweging van het groepsrisico. Het diagonale verloop re-
presenteert de maatschappelijke acceptatie voor slachtoffers, die  kleiner wordt naargelang het aantal 
slachtoffers toeneemt.  
 
Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen en Besluit transportroutes externe veiligheid 
Btev 
Externe veiligheidbeleid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water is vastgelegd in 
de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (laatst geactualiseerd in 2009). Hierin is vastge-
legd dat binnen de PR 10-6 contour van vervoersassen geen kwetsbare objecten zijn toegestaan, beperkt 
kwetsbare objecten alleen onder zwaarwegende belangen. Daarnaast is verantwoording van het groeps-
risico verplicht wanneer sprake is van toename van het groepsrisico of overschrijding van de oriëntatie-
waarde. 
 
Op termijn zal de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen worden vervangen door het Be-
sluit transportroutes externe veiligheid (Btev). Ook worden in bijbehorend Basisnet veiligheidszones (ge-
standaardiseerde PR 10-6 contouren) en risicoplafonds vastgesteld. De circulaire is hier in 2009 al op 
aangepast. 
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3 Het risico van de A67 
 

3.1 Plaatsgebonden risico 

In de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen zijn voor Rijkswegen veiligheidsafstanden 
vastgesteld (gestandaardiseerde PR 10-6 contouren). De veiligheidszone van de A67 ter hoogte van het 
plangebied is 29 meter. Het plangebied valt hierbuiten. De plaatsgebonden risicocontouren vormen dus 
geen belemmering voor het voorgenomen ruimtelijke besluit.  
 

3.2 Groepsrisico 

Het groepsrisico van de A67 in de huidige en toekomstige situatie is berekend aan de hand van de risi-
coberekeningmethodiek RBM II, versie 1.3.0 build 247.  
 

3.2.1 Vervoerscijfers en technische gegevens 

Risicoberekeningen voor rijkswegen dienen gebaseerd te worden op risicoplafonds zoals gesteld in de 
circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (2009). Deze risicoplafonds zijn overeenkomstig 
het toekomstige Basisnet. Voor de A67 ter hoogte van het plangebied is het risicoplafond vastgesteld op 
het vervoer van 5.739 tankwagens GF3 (brandbaar gas) per jaar. De overige technische gegevens van 
het rekenmodel zijn weergegeven in tabel 3.1.  
 
Tabel 3.1: Technische gegevens: 

 

 
Door Oranjewoud is in 2007 een onderzoek uitgevoerd naar de externe veiligheid van het bestem-
mingsplan de Run. Dit onderzoek is gebaseerd op de toenmalige opgave van verkeersintensiteiten door 
Rijkswaterstaat. Met de in 2009 aangepaste circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen zijn 
die vervoerscijfers achterhaald, en mogen uitsluitend de vervoerscijfers uit de circulaire gehanteerd te 
worden. Omdat deze cijfers hoger zijn dan in 2007 gehanteerd zijn, verschilt het onderhavige rapport 
met het toenmalige rapport.  
 

 

3.2.2 Bevolkingsinventarisatie  

 
Algemeen 
Voor de groepsrisicoberekeningen is bevolking binnen een afstand van 325 meter vanaf de A67 geïnven-
tariseerd (invloedsgebied GF3). Als basis is uitgegaan van de aanwezige bestemmingsplancapaciteit 1. Ge-
bruikte kengetallen uit de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico (2007) en de Publicatiereeks 
gevaarlijke stoffen (PGS) 1, deel 6 (2005) zijn opgenomen in tabel 3.2. Vervoer van gevaarlijke stoffen 
vindt conform het rekenprotocol alleen op doordeweekse dagen plaats, weekendevenementen zijn daar-
om niet gemodelleerd. 
 

                                                             
1  Voor zover relevant is deze gesynchroniseerd met personeninventarisatie zoals uitgevoerd in het ka-

der van "de   Run" in 2007. 

Type wegtraject Snelweg 

Breedte 25 meter 

Faalfrequentie (jaar) 8,3*10-8 

Weerstation Eindhoven 

verdeling dag/nacht 70%-30% 

verdeling werkdag/weekenddag 100%-0% 
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Tabel 3.2: Bevolkingsaannames 

Soort bevolking Personen per hectare Dag/nacht Buitenfractie dag/nacht

Kantoren/centrum/hoogbouw 200 personen per hectare 100%-0% 0,07-0,01 

Agrarisch/buitengebied/park 1 persoon per hectare 100%-100% 0,07-0,01 

Bedrijven hoog 80 personen per hectare 100%-21% 0,05-0,01 

Bedrijven middel 40 personen per hectare 100%-21% 0,05-0,01 

Woning 2,4 personen per hectare 50%-100% 0,07-0,01 

Woonwijk rustig 25 personen per hectare 50%-100% 0,07-0,01 

Woonwijk midden 70 personen per hectare 50%-100% 0,07-0,01 

Recreatieplas* 60 personen per hectare 100%-50% 0,07-0,01 

Sporthallen** 50 personen per sporthal 100%-100% 0,25-0,13 

 

*    Ingevoerd als evenement: personen gedurende 12 aaneengesloten weken per jaar 6 uur overdag aanwezig 
en 3 uur in de avond. 

**  Ingevoerd als evenement: personen gehele jaar 6 uur overdag aanwezig en 3 uur in de avond. 
         In bijlage 1 is een volledig overzicht opgenomen van de geïnventariseerde personenaantallen. 
 

Plangebied huidige situatie 
In de huidige situatie heeft het plangebied de bestemming sport. Dit betekent dat overal in het plange-
bied sporthallen zijn toegestaan, ook op de plaats waar zich nu tennisbanen bevinden.  Voor de huidige 
groepsrisicoberekening is bevolking ingevoerd die correspondeert met zes sporthallen (in plaats van de 
drie fysiek aanwezige). Dit zijn in totaal 300 personen. 
 
Plangebied toekomstige situatie 
In de toekomstige situatie, zal naast het gebruik voor sportdoeleinden, de locatie ook gebruikt worden 
voor evenementen. Om onderschatting van het groepsrisico te voorkomen, is een worstcase situatie in-
gevoerd: 
• huidige sportfunctie blijft volledig gehandhaafd; 
• daarnaast vindt twee maal per week een evenement plaats; 
• per evenement zijn 390 personen aanwezig (1 pers./5 m2) 
• evenementen vinden ook in de nachtperiode plaats (overnachting). 
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3.2.3 Groepsrisicocurve 

 
Het groepsrisico van de A67 in de huidige en toekomstige situatie is weergegeven in figuur 3.1. 
 

 
Figuur 3.1: groepsrisico A67 
 
Legenda: 
— = groepsrisico huidige situatie   (0.102 x de oriëntatiewaarde, bij 291 slachtoffers) 
— = groepsrisico toekomstige situatie  (0.108 x de oriëntatiewaarde, bij 476 slachtoffers) 
 
Uit figuur 3.1 blijkt dat het groepsrisico van de A67 in zowel de huidige als toekomstige situatie onder de 
oriëntatiewaarde ligt. Het groepsrisico neemt door de het voorgenomen ruimtelijke besluit toe.  
 
Omdat sprake is van een toename van het groepsrisico is, is verantwoording van toepassing. 
 
De kilometer met het hoogste groepsrisico is weergegeven in figuur 3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 3.2: kilometer met het hoogste groepsrisico 
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3.3 Conclusie 

Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van de A67 waarover gevaarlijke stoffen worden ver-
voerd. 
 
De veiligheidszone (gestandaardiseerde maximale PR 10-6 contour) van de weg reikt niet tot het plange-
bied. Het plaatsgebonden risico vormt dus geen knelpunt voor het voorgenomen ruimtelijke besluit. 
 
Het groepsrisico van de A67 ligt in zowel de huidige als de toekomstige situatie onder de oriëntatie-
waarde. Wel is sprake van een toename van het groepsrisico, verantwoording van het groepsrisico is 
daarom verplicht.  
 
NB: Door Oranjewoud is in 2007 een onderzoek uitgevoerd naar de externe veiligheid van het bestem-
mingsplan de Run. Dit onderzoek is gebaseerd op de toenmalige opgave van verkeersintensiteiten door 
Rijkswaterstaat. Met de in 2009 aangepaste circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen zijn 
die vervoerscijfers achterhaald, en mogen uitsluitend de vervoerscijfers uit de circulaire gehanteerd 
worden. Omdat deze cijfers hoger zijn dan in 2007 gehanteerd zijn, verschilt het onderhavige rapport 
met het toenmalige rapport.  
 
NB 2: Na het opleveren van het rapport (Revisie 01) is gebleken dat tijdens evenementen meer perso-
nen aanwezig kunnen zijn dan waar in deze rapportage van is uitgegaan. Het betreft hier de middellange 
termijnvisie zoals gegeven in de onderstaande tabel: 

Ten opzichte van de informatie in paragraaf 3.2.3, neemt het groepsrisico zeer gering toe. De norm-
waarde van de blauwe curve heeft een factor 0,108 van de oriëntatiewaarde, de middellange termijnvi-
sie heeft een factor van 0,13. Deze zeer geringe toename van het groepsrisico heeft geen invloed op de 
invulling van de verantwoordingsplicht ten opzichte van revisie 01.



 
Externe Veiligheid 'De Heiberg'  in Veldhoven 
Projectnr. 245123 
17 januari 2012 , revisie 02 
 
  

  Pagina 9 

 

 
 

4 Verantwoording groepsrisico 
 
Hoofdstuk 3 bevat groepsrisicoberekeningen van de A67. Hierbij is geconstateerd dat omdat sprake is 
van toename van het groepsrisico de verantwoordingsplicht van toepassing is.  
Ter verantwoording van het groepsrisico dienen, naast de hoogte van het groepsrisico, enkele verplicht-
te kwalitatieve elementen beschouwd te worden, deze elementen zijn omschreven in de Handreiking 
verantwoordingsplicht groepsrisico2. 
 
In dit hoofdstuk zijn alle elementen beschouwd. Hierbij is de volgende paragrafenindeling gehanteerd:  
• omschrijving van de ontwikkeling; 
• algemene beschouwing veiligheidssituatie; 
• noodzaak; 
• ruimtelijke veiligheidsmaatregelen; 
• bronmaatregelen; 
• objectgerelateerde veiligheidsmaatregelen; 
• bestrijdbaarheid. 

 

4.1 Algemene beschouwing 

 
De externe veiligheidssituatie 
Middels het nieuwe bestemmingsplan wordt het mogelijk om in een bestaande sporthal evenementen 
te houden. Concreet voornemen is in deze sporthal in de zomermaanden jeugdtenniskampen te organi-
seren waarbij ongeveer 100 kinderen kunnen overnachten. Het plangebied bevindt zich tussen 100 en 
140 meter van de A67 waarover verschillende gevaarlijke stoffen vervoerd worden: brandbaar gas, 
brandbare vloeistoffen en toxisch stoffen. Voor al deze stoffen geldt een ander maatgevend rampscena-
rio en invloedsgebied. 
 
  Tabel 4.1: maatgevende scenario's  

Stof Scenario Invloedsgebied 

brandbare vloeistoffen plasbrand ca. 30 meter 

brandbaar gas BLEVE* ca. 320 meter 

Toxisch stoffen Toxische wolk enkele kilometers 
   * explosie van een tank brandbaar gas 

 
 
Personendichtheid binnen invloedsgebied 
Binnen het invloedsgebied van de A67 bevinden zich ten noorden van de weg voornamelijk bedrijven-
terreinen met een relatief hoge personendichtheid (80 pers./ha.). Deze hoge personendichtheid wordt 
veroorzaakt door de ruimte bouwmogelijkheden die de aldaar geldende bestemmingsplan (Bestem-
mingsplan De Run, 2008) biedt. Ten zuiden van de weg bevindt zich voornamelijk agrarisch gebied. 
 
Het plangebied heeft in de huidige situatie uit een sportbestemming. In de toekomstige situatie zullen in 
het plangebied tevens evenementen worden gehouden. Voor een volledige personeninventarisatie 
wordt verwezen naar bijlage 1. 

 
 
 
 

                                                             
2  Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico. Ministerie van VROM: november 2007. 



 
Externe Veiligheid 'De Heiberg'  in Veldhoven 
Projectnr. 245123 
17 januari 2012 , revisie 02 
 
  

  Pagina 10 

 

 
 

De hoogte van het huidige en toekomstige groepsrisico en de ligging daarvan ten opzichte van de ori-
entatie waarde. 
Het groepsrisico in de huidige en toekomstige situatie ligt onder de oriëntatiewaarde. Door de geprojec-
teerde ontwikkelingen zal het groepsrisico van beide risicobronnen toenemen. De ligging ten opzichte 
van de oriëntatiewaarde is weergegeven in tabel 4.2. 

   
             Tabel 4.2: hoogte groepsrisico t.o.v. oriëntatiewaarde 

huidig 0,102 keer oriëntatiewaarde bij  291 slachtoffers 

toekomst 0,108 keer oriëntatiewaarde bij  476 slachtoffers 

max capaciteit 0,13 keer oriëntatiewaarde bij circa 500 slachtoffers 

 
 Aanwezigheid beperkt zelfredzame groepen 
In het plangebied worden in de nieuwe situatie ook evenementen voor beperkt zelfredzame groepen 
toegestaan, zoals minderjarigen. Concreet voornemen voor het houden van jeugdtenniskampen. Minder 
jarigen zijn in principe beperkt zelfredzaam omdat zij minder in staat zijn in geval van een calamiteit de 
juiste acties te ondernemen dan volwassenen. Het verblijf zal echter plaatsvinden onder begeleiding van 
volwassenen. 
 

4.2 Noodzaak 

 
De ontwikkeling ligt binnen het invloedsgebied van de A67. Dit betekent dat de ontwikkeling gepaard 
gaat met een externe veiligheidsrisico zoals omschreven in de vorige paragraaf.  
Reden dat juist op deze locatie een ontwikkeling wordt voorzien is dat de locatie vanwege de reeds 
aanwezige sportfaciliteiten (tennisbanen en sporthallen) geschikt is voor het houden van evenementen. 
De voorziene evenementen zijn gebonden aan deze onroerende faciliteiten en dus aan deze locatie. 

 

4.3 Ruimtelijke veiligheidsmaatregelen 

 
Mogelijkheid beperking ontwikkeling  
Door de grootte van de ontwikkeling te beperken kan de toename van het groepsrisico worden beperkt.  
De geprojecteerde ontwikkeling is echter vrij beperkt. Verdere beperking voor wat betreft de aanwezige 
personendichtheden maken het organiseren van de voorgenomen evenementen onmogelijk.    
 
Mogelijkheden om afstand tot risicobron vergroten 
De geprojecteerde ontwikkeling is voorzien in een reeds bestaande sporthal, mogelijkheden om de af-
stand te vergroten zijn dus niet voorhanden. Daar komt bij dat de afstand tussen bron en object aan-
zienlijk is: ongeveer 100 meter. 

 
Effectbeperkende maatregelen in het overdrachtsgebied 
Maatregelen in het overdrachtsgebied (tussen bron en kwetsbaar object) kunnen de gevolgen van een 
calamiteit beperken. Het overdrachtsgebied tussen de A67 en de geprojecteerde ontwikkeling  is 100 
meter. 
Om de effecten van een BLEVE te beperken wordt soms als optie genoemd om een aarden wal in het 
overdrachtsgebied op te werpen. Oranjewoud merkt op dat een dergelijke wal, slechts in uitzonderlijke 
situaties enige bescherming kan bieden. Gezien het (relatief) beperkte groepsrisico en de onduidelijke 
effecten van de maatregel wordt deze maatregelen niet wenselijk geacht. Maatregelen in het over-
drachtsgebied om de effecten van een toxisch scenario te beperken zijn niet mogelijk. 

 
Van de risicobron afgerichte externe vluchtwegen. 
In geval van aan dreigende BLEVE is het van belang dat aanwezigen binnen het invloedsgebied minimaal 
twee van de risicobron afgerichte vluchtwegen hebben. In de huidige situatie is sprake van slechts één 
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vluchtweg die parallel aan de A67 loopt. Geadviseerd wordt de mogelijkheden van een tweede vlucht-
weg te onderzoeken. 

 

4.4 Bronmaatregelen 

 
De gemeente is niet bevoegd om veiligheidsmaatregelen aan de bron te nemen.  

 

4.5 Objectgerelateerde veiligheidsmaatregelen 

 
Bouwtechnische veiligheidsmaatregelen. 
Bouwtechnische veiligheidsmaatregelen aan de sporthal kunnen de gevolgen in geval van een calamiteit 
beperken. Hierbij moet gekeken worden naar de effecten van een BLEVE en toxisch gas. Het plangebied 
ligt namelijk buiten het invloedsgebied van een plasbrand.  
 
In geval van een BLEVE zijn ramen het kwetsbaarst. De sporthal heeft echter geen ramen aan de risico-
zijde van het gebouw. Het verstevigen van de algehele constructie van de reeds bestaande sporthallen is 
niet realistisch gezien het kostenaspecten. Ook bij nieuwbouwprojecten binnen de gemeente langs de 
A2 of A 67 is niet tot deze maatregelen besloten. 
 
Centraal afsluitbaar ventilatiesysteem 
In geval van een calamiteit met toxische stoffen is het van belang dat gebouwen in het plangebied be-
scherming bieden. Mechanische ventilatie (voor zover aanwezig) moet daarom afgesloten kunnen wor-
den. Aanbevolen wordt de sporthal te voorzien van een (centraal) afsluitbaar mechanisch ventilatiesys-
teem. 

 
Beschouwen interne vluchtwegen en verbetering ter alarmering 
In het 'uitgewerkt visiedocument Slapen in de Heiberg' ( 29 maart 2011) is een compartimentering uit-
gewerkt en zijn interne vluchtroutes beschouwd om te voldoen aan het Bouwbesluit.  
Aanbevolen wordt in samenspraak met de architect/exploitant te bespreken in hoeverre een intern ont-
ruimingsplan kan worden afgestemd op een incident op de A67. Uitgangspunt hierbij is dat interne 
vluchtwegen en ontruimingsplannen van de risicobron afgericht zijn.   
In geval van een calamiteit met toxische stoffen verloopt waarschuwing via het WAS-systeem. Personen 
worden dan gewaarschuwd binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. De WAS-dekking in het 
plangebied is voldoende, hier zijn dus geen verdere maatregelen vereist. 
 
Mogelijkheden tot het houden van rampoefeningen. 

 Aanbevolen worden met de veiligheidsregio te bespreken in hoeverre rampoefeningen   
 effectief/gewenst zijn.  
 
Bestrijdbaarheid  
De bestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen op de A 67 is afgestemd met de Veiligheidsregio. 
Het onderhavige plan geeft geen aanleiding deze afstemming te herzien. Door Nieman Raadgevend In-
genieurs is in het 'uitgewerkt visiedocument Slapen in de Heiberg' ( 29 maart 2011) de bluswatervoor-
ziening bij het plangebied beschreven. Deze voorzieningen zijn primair gericht op brand op het complex 
zelf, ontstaan door interne oorzaken. Echter, ook indien ten gevolge van een incident met gevaarlijke 
stoffen op de A67 binnen het plangebied secundaire branden optreden, zijn deze voorzieningen effec-
tief. Geadviseerd wordt dan ook om de aanbevelingen toe te passen. 
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5 Conclusie 
Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van de A67 waarover gevaarlijke stoffen worden ver-
voerd. Conform de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen dient daarom het aspect ex-
terne veiligheid beschouwd te worden. 
 
Plaatsgebonden risico 
In de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen zijn voor Rijkswegen veiligheidsafstanden 
vastgesteld. De veiligheidszone (gestandaardiseerde PR 10-6 contour) van de A67 ter hoogte van het 
plangebied is 29 meter. Het plangebied valt hierbuiten. De plaatsgebonden risicocontouren vormen dus 
geen belemmering voor het voorgenomen ruimtelijke besluit.  
 
Groepsrisico 
Het groepsrisico van de A67 ligt onder de oriëntatiewaarde, maar neemt door de geprojecteerde ont-
wikkelingen toe. Daarom is verantwoording van het groepsrisico verplicht.  
 
Verantwoording groepsrisico 
Ter verantwoording van het groepsrisico zijn in deze rapportage alle onderdelen van de verantwoor-
dingsplicht beschouwd.  
 
De ontwikkeling vindt plaats op een afstand van de risicobron van tenminste 100 meter, maar bevindt 
zich wel binnen het invloedsgebied van een calamiteit met brandbaar gas en toxische stoffen. De ont-
wikkeling is gebonden aan op de locatie aanwezige onroerende faciliteiten (sporthallen, tennisvelden). 
Planalternatieven of ruimtelijke veiligheidsmaatregelen zijn daarom niet voorhanden. Voor bronmaatre-
gelen geldt dat deze door de gemeente moeilijk te nemen zijn en de ruimtelijke procedure te boven 
gaan.  
 
Wel is het mogelijk om objectgerelateerde veiligheidsmaatregelen te nemen. Deze maatregelen gaan de 
ruimtelijke procedure te boven, maar kunnen met derde partijen worden geconcretiseerd.  
Geadviseerd wordt de volgende veiligheidsmaatregelen te nemen: 
• een tweede van de bron afgerichte vluchtweg realiseren; 
• sporthal voorzien van een centraal afsluitbaar ventilatiesysteem; 
• intern ontruimingsplan afstemmen op een incident op de A67; 
• mogelijkheden tot rampoefening  bespreken met de veiligheidsregio. 
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 Bijlage 1: Bevolkingsinvoer 
 
Voor de bevolkingsinventarisatie is het plangebied opgedeeld in vlakken De bevolkingsvlakken zijn weer-
gegeven in figuur B1. Bevolkingsaantallen per vlak zijn weergegeven in tabel B2.  

 
Figuur B1: Bevolkingsvlakken 

 
 
Tabel B1: bevolkingaantallen per vlak 
Nummer Omschrijving Personen dag (8.00-18.30) Personen nacht (18.30-8.00) 

1 Buitengebied 7 7 

2 Rustige woonwijk 234 468 

3 Buitengebied 30 30 

4 Recreatieplas 228 114 

5 Woonwijk midden 57 114 

6 Bedrijven hoog 57 11 

7 1 woning 1,2 2,4 

8 2 woningen 2,4 4,8 

9 Bedrijven hoog 740 148 

10 3 woningen 3,6 7,2 

11 14 woningen 16,8 33,6 

12 11 tennisbanen 55 55 

13 Buitengebied 14 14 

14 Bedrijven midden 222 44 

15 Bedrijven hoog 95 19 

16 Hoogbouw 333 0 

P 6 sporthallen 300 300 

P1 toekomst Evenementen 350 350 
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Bijlage 2: Uitdraai rekenbestanden  
 


