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Inleiding 
De gemeente Delfzijl heeft op 29 september 2014 gevraagd om de situatie voor het aspect externe 
veiligheid te beoordelen voor extra bedrijfsactiviteiten, opslag en assemblage, van Machinefabriek 
Bosker en Zonen B.V. te Termunterzijl.  
 
In onderstaande figuur 1 is de locatie voor opslag en assemblage van Machinefabriek Bosker en 
Zonen B.V. in het rood weergegeven. 
 

 
 
 
Om de situatie, inzake externe veiligheid voor genoemde locatie, in kaart te brengen wordt gekeken 
naar het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), de circulaire Risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen over de weg (RNVGS) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Hierbij wordt 
gekeken naar risicovolle activiteiten in het plangebied en in de omgeving daarvan. Bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van BEVI-inrichtingen, wegen waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt en 
hogedruk aardgastransportleidingen. Tenslotte zal in de conclusie worden aangegeven of het 
plaatsgebonden risico 10-6 en/of het groepsrisico voor het aspect externe veiligheid een rol spelen 
voor deze locatie. 
 
Risicovolle Inrichtingen 
Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) in werking getreden en op 13 
februari 2009 is het gewijzigde BEVI in werking getreden. In het externe veiligheidsbeleid staat de 
bescherming van individuen tegen de kans op overlijden als gevolg van een ongeluk met opslag en 
gebruik van gevaarlijke stoffen centraal. Daarbij wordt het Plaatsgebonden risico (PR) en het 
Groepsrisico (GR) onderscheiden. Verder worden in het BEVI de begrippen beperkt kwetsbaar object 
en kwetsbaar object omschreven. Dit onderscheid is gebaseerd op maatschappelijke opvattingen over 
de groepen mensen die in het bijzonder moeten worden beschermd en op gegevens als het aantal 
personen en de verblijftijd van groepen mensen. Voor deze begrippen wordt verwezen naar bijlage 1. 
Onderstaand zal worden aangegeven hoe de extra bedrijfsactiviteit, opslag en assemblage van 
Machinefabriek Bosker en Zonen B.V. in Termunterzijl volgens het BEVI is te benoemen. 
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Extra bedrijfsactiviteit 
De huidige bedrijfsactiviteiten van Bosker en de nieuwe activiteiten zijn in het kader van het BEVI aan 
te merken als een beperkt kwetsbare objecten. Verder wordt in artikel 2 van het BEVI omschreven 
voor welke inrichtingen het BEVI van toepassing is. De extra bedrijfsactiviteit is geen inrichting als 
bedoeld in het BEVI. 
 
Plaatsgebonden risico 
Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een 
ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen vierentwintig uur per dag en gedurende het 
gehele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. 
Beleidmatig is afgesproken dat als het risico niet meer dan 1% stijgt als gevolg van een ongeval met 
gevaarlijke stoffen er sprake is van een aanvaardbaar risico. Het aanvaarbare risico komt daarmee op 
10-6, hetgeen betekend dat iemand die continu onbeschermd op een plaats aanwezig is waar het 
risico 10-6 is een kans van 1 op een miljoen per jaar heeft om te overlijden a.g.v. een ongeval met 
gevaarlijke stoffen. 
 
Bij het raadplegen van de professionele risicokaart provincie Groningen, bijlage 2 komt naar voren dat 
de locatie van de extra bedrijfsactiviteit is gelegen buiten PR 10-6 contour(en) van BEVI inrichting(en). 
Er wordt dus voldaan aan de richtwaarden voor het plaatsgebonden risico.  
  
Groepsrisico 
Het groepsrisico (GR) is de kans op het overlijden in één keer van een groep mensen (Juridisch is de 
minimum omvang gesteld op 10 doden om van een groepsrisico te kunnen spreken) als direct gevolg 
van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De oriëntatiewaarde geeft hierbij de indicatie van een 
aanvaardbaar groepsrisico. Het groepsrisico is gedefinieerd als de cumulatieve kansen per jaar dat 
ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het 
invloedsgebied van een inrichting, transportroute gevaarlijke stoffen of buisleiding en als gevolg van 
een ongewoon voorval in dit invloedsgebied waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het 
invloedsgebied is het gebied waarin personen nog worden meegeteld voor de berekening van het 
groepsrisico. Dit gebied wordt bepaald door de berekening van het grootst mogelijke ongeval waar 
nog bij 1% van de blootgestelde personen dodelijk letsel optreedt. 
Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Het 
groepsrisico geeft aan hoe groot de kans is dat bij een ongeval bij een risicolocatie 10, 100 of 1000 
slachtoffers tegelijk vallen. Bij transportrisico’s geldt dat de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico 
overeen komt met de kans op 10 slachtoffers gelijk aan één op de tienduizend (10-4). De kans op 100 
slachtoffers gelijk aan één op de miljoen (10-6) enzovoorts. Bij stationaire risicobronnen geldt dat de 
oriëntatiewaarde voor het groepsrisico een factor 10 kleiner ligt. De oriëntatiewaarde voor het 
groepsrisico is geen wettelijke norm, het is bedoeld als een ijkpunt. Er kunnen redenen zijn dat een 
gemeente meer of juist minder risico’s accepteert. De gemeente is verplicht om voor iedere situatie 
een belangenafweging te maken (verantwoording groepsrisico). Daarbij spelen onder anderen de 
zelfredzaamheid van bewoners, vluchtwegen, economische en maatschappelijke belangen een rol. 
 
Bij het raadplegen van de professionele risicokaart provincie Groningen, bijlage 2 komt naar voren dat 
de locatie van de extra bedrijfsactiviteit is gelegen in het invloedsgebied van een BEVI inrichting, JPB.  
 
Ten zuidwesten van Bosker is JPB gelegen op een afstand van circa 3900 meter. JPB is een 
inrichting welke onder het BEVI valt. Voor JPB is een kwantitatieve risico-analyse (QRA) opgesteld. In 
deze QRA zijn voor de bepaling van het groepsrisico van JPB de kwetsbare en beperkt kwetsbare 
objecten binnen het invloedsgebied meegenomen. Met behulp van het rekenprogramma Safeti.nl is 
berekend dat de PR 10-6 ligt op circa 230 meter van de inrichting en dat het invloedsgebied van JPB 
circa 5900 meter bedraagt.  
Gezien de zeer grote afstand van het onderhavige plan tot JBP, eerdere ervaringen met 
ontwikkelingen binnen een invloedsgebied van een ander BEVI bedrijf op een grote afstand tot de 
risicovolle inrichting, zal de Fn-curve niet noemenswaardig veranderen en daarom wordt een 
berekening niet zinvol geacht en is om die reden achterwege gelaten. 
Door de bedrijfsuitbreiding van Machinefabriek Bosker en Zonen B.V. te Termunterzijl met opslag en 
assemblage werkzaamheden zal het groepsrisico niet worden beïnvloed.  
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Risicovolle transportassen 
Externe veiligheidsbeleid laat steeds meer een ontwikkeling zien waarbij een koppeling wordt gelegd 
tussen risico bron, risicocontour en ruimtelijke ordening. Zoals bij inrichtingen het BEVI voorwaarden 
stelt aan de omgang met externe veiligheid, zo zijn bij vervoer van gevaarlijke stoffen deze 
voorwaarden opgenomen in de circulaire ‘Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’ (cRNVGS). 
De cRNVGS is een uitwerking van de nota Risiconormering verver gevaarlijke stoffen en bepaalt dat 
ruimtelijke plannen getoetst moeten worden aan de norm voor het plaatsgebonden risico en de 
oriënterende waarde van het groepsrisico. Deze circulaire wordt vervangen door het in voorbereiding 
zijnde Besluit transportroutes externe veiligheid (BTEV), met als uitvloeisel het zogeheten Basisnet 
voor de beoordeling van de risico’s vanwege transport van gevaarlijke stoffen. 
In het Btev wordt de ruimtelijke kant van het basisnet voor rijkswegen, spoor en waterwegen 
vormgegeven. Voor lokale wegen kan het bevoegde gezag (provincie of gemeente) ook een basisnet 
vaststellen. De provincie Groningen heeft een provinciaal basisnet Groningen ontwikkeld. 
De provincie Groningen heeft het ontwerp provinciaal basisnet Groningen in juni 2009 vastgesteld en 
is daarna voor reacties rondgezonden. De reacties op het ontwerp provinciaal basisnet Groningen en 
de laatste inzichten rondom het nationaal Basisnet hebben ertoe geleid dat het provinciaal basisnet 
Groningen, status definitief en vastgesteld door Gedeputeerde Staten d.d. 20 april 2010 er qua opzet 
anders uitziet dan het ontwerp. 
Het provinciaal basisnet Groningen is de uitkomst van een traject waarin aangesloten is bij nationale 
inzichten over autonome groei. Een traject waarin inzicht is verkregen in geprognosticeerde 
transportaantallen als gevolg van ontwikkelingen in de Eemshaven en het chemiepark Delfzijl. 
Een traject waarin keuzes zijn gemaakt om de relatief veilige situatie die in de provincie Groningen 
aanwezig is rondom transportassen te behouden. Daarbij mag het vestigingsklimaat voor bedrijven, 
die grote transportstromen van gevaarlijke stoffen genereren in de Eemshaven en het chemiepark 
Delfzijl, niet onnodig worden beperkt. 
 
Nabij de extra bedrijfsactiviteit van Bosker is geen transportroute voor gevaarlijke stoffen gelegen 
welke in het provinciaal basisnet Groningen / toekomstige basisnet staat aangegeven. 
 
De winst van het toekomstige nationaal basisnet en van het provinciaal basisnet Groningen is dat er 
nu een robuust systeem is waarin de externe risico's van transport van gevaarlijke stoffen is 
beschouwd.  
Ten behoeve van ruimtelijke plannen rondom spoor en provinciale wegen hoeft er voor het 
plaatsgebonden risico (PR) geen berekening meer gemaakt te worden. 
In het provinciaal basisnet Groningen zijn situaties beschreven waarin gemeenten bij de 
besluitvorming van ruimtelijke plannen géén nadere verantwoording (o.a. geen risicoberekening) van 
het groepsrisico (GR) meer hoeven uit te voeren. 
Er zijn referentiewaarden beschikbaar voor situaties waarin wel gerekend moet worden. 
Er is een uniforme benadering binnen de provincie Groningen. 
 
Provinciaal basisnet Groningen/toekomstige basisnet in relatie extra bedrijfsactiviteit  
PRmax en 30 meter zone en PAG 
De PRmax en de 30 meter zone van een in het provinciaal basisnet Groningen genoemde 
transportroute reiken niet tot het plangebied. 
 
De PRmax en PAG voor het spoortraject Sauwerd – Chemiepark Delfzijl uit het toekomstige basisnet 
reiken niet tot het planbied.  
 
Voor de Zeehaven wordt in het toekomstige basisnet aangegeven dat er geen PRmax op de oever is 
en vormt voor het aspect externe veiligheid geen belemmering. 
 
In het toekomstige basisnet wordt aangegeven dat het PAG van de Zeehaven 40 meter bedraagt. Het 
PAG begint vanaf de waterlijn, daar waar het water de over raakt, en ligt landinwaarts. Het basisnet 
heeft alleen betrekking op de hoofdvaarwegen en niet op havenbekkens. Op dit moment is nog geen 
heldere kaart (bijlage 3) beschikbaar, waarop goed te zien is waar de oeverlijnen en PAG’s liggen. 
Ook is niet duidelijk te zien tot waar de rode vaarweg in de haven van Delfzijl loopt.  
Het is aannemelijk dat de rode vaarweg via de Eems het Zeehavenkanaal binnenkomt en stopt bij de 
steiger van Continental tankstorage (voorheen Nedalco). Dit omdat dit de laatste steiger is waar 
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brandbare vloeistoffen worden verladen of zou kunnen worden verladen. Het PAG ligt in 
bovenbeschreven situatie niet in de nabijheid van onderhavige situatie. Door het realiseren van de 
extra bedrijfsactiviteit wordt geen object voor minder zelfredzame personen opgericht. Op grond van 
externe veiligheid bestaat geen bezwaar tegen realisatie van de uitbreidingsplannen van Bosker. 
 
Groepsrisico 
Voor transportroutes is het groepsrisico als volgt gedefinieerd: de kans per jaar per kilometer weg dat 
een groep van 10 of meer personen in de omgeving van de weg in één keer het (dodelijk) slachtoffer 
wordt van een incident met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico geeft daarmee de 
aandachtspunten op de route van het spoor aan waar zich mogelijk een ramp met veel slachtoffers 
kan voordoen en houdt daarmee rekening met de aard en de dichtheid van de bebouwing in de 
omgeving van de weg. De verantwoording van het groepsrisico is vastgelegd in de Circulaire 
Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. De verantwoording heeft betrekking op een gebied van 
200 meter aan weerszijden van een transportroute. Verder wordt in de Circulaire Risiconormering 
Vervoer Gevaarlijke stoffen het invloedsgebied als volgt omschreven: 

“het gebied waarin personen nog worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico. 
Dit gebied wordt bepaald door de berekening van het grootst mogelijke ongeval waar nog bij 
1% van de blootgestelde personen dodelijk letsel optreedt.” 

 
De Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen geeft aan dat het gebied waarbinnen 
ruimtelijke beperkingen gelden is beperkt tot het gebied van 200 meter vanaf de infrastructuur. 
Onderhavige situatie ligt op een afstand van meer dan 200 meter van het spoortraject Sauwerd – 
Chemiepark Delfzijl. Daarnaast is de afstand van onderhavige locatie tot de rode vaarweg welke via 
de Eems het Zeehavenkanaal binnenkomst en stopt bij de steiger van Continental tankstorage 
(voorheen Nedalco) groter dan 200 meter. 
Tenslotte bevindt zich de locatie van Bosker niet in de nabijheid van een in het provinciaal basisnet 
Groningen en landelijk basisnet genoemde transportroute van gevaarlijke stoffen over de weg.  
De genoemde transportroutes vormen op grond van het aspect externe veiligheid geen belemmering 
voor het realiseren van het plan.  
 
Risicovolle transportleidingen 
Op 1 januari 2011 is het externe veiligheidsbeleid van VROM ten aanzien van buisleidingen in werking 
treden middels het Besluit externe veiligheid Buisleidingen (Bevb). In en nabij het plangebied zijn geen 
hogedruk aardgastransportleidingen en aardgascondensaatleidingen gelegen welke op grond van het 
aspect externe veiligheid een belemmering kunnen zijn voor het realiseren van het plan. 
 
Avies Veiligheidsregio Groningen 
In het kader van externe veiligheid heeft de Veiligheidsregio Groningen de aspecten bestrijdbaarheid 
en zelfredzaamheid voor het plangebied beoordeeld. De door Veiligheidsregio Groningen 
geformuleerde bevindingen en adviezen zijn in deze veiligheidsstudie overgenomen en hieronder 
weergegeven. Het advies van de Veiligheidsregio Groningen is als bijlage 4 bijgevoegd. 
 
Rampenbestrijding 
Bij rampenbestrijding gaat het zowel om de voorbereiding op de bestrijding van een ramp of een 
zwaar ongeval, als om het beperken van de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om de 
gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat de hulpverleningsdiensten niet worden 
belemmerd in de uitvoering van hun hulpverlenende taken. Om de rampenbestrijding te kunnen 
beoordelen, heeft Veiligheidsregio Groningen gekeken naar: 
- effecten van een incident met gevaarlijke stoffen; 
- bereikbaarheid van het plangebied; 
- bluswatervoorzieningen ter plaatse van het plangebied. 
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Effecten 
Het plangebied is beoordeeld op de effecten die hier kunnen optreden in geval van een ongeval met 
gevaarlijke stoffen. Hierbij is gekeken welke stoffen dan wel stofcategorieën een gevaar opleveren en 
tot op welke afstand effecten kunnen optreden. Hieruit blijkt het volgende: 
- Door de opslag en verlading van gevaarlijke stoffen bij JPB-groep zijn ongevalscenario’s 

mogelijk. Het maatgevende scenario betreft het vrijkomen van een toxische wolk. Voor JPB-
groep blijkt dat bij een toxische wolk de 1% letaliteitsgrens op 5.900 meter ligt. JPB-groep ligt 
op circa 3.900 meter van het plangebied. Hierdoor zijn in het plangebied dodelijke toxische 
effecten mogelijk. 

 
Bereikbaarheid 
Het plangebied is beoordeeld op de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Om te bepalen of de 
hulpdiensten tijdens een ramp of een zwaar ongeval voldoende snel kunnen optreden, is de 
opkomsttijd beoordeeld. Om te bepalen of het plangebied bovenwinds (met de windrichting mee) kan 
worden benaderd, is de tweezijdige bereikbaarheid beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende:  
- Het plangebied is voldoende snel en in voldoende mate bereikbaar zodat de brandweer 

eventueel optredende effecten kan bestrijden.  
 
Bluswatervoorzieningen 
Het plangebied is beoordeeld op de aanwezigheid en de beschikbaarheid van bluswater-
voorzieningen. Om te bepalen of de brandweer snel kan beschikken over voldoende bluswater, is de 
beschikbaarheid van zowel primaire (brandkranen) als secundaire (open water) 
bluswatervoorzieningen beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende: 
- In directe nabijheid van het plangebied zelf en in de aangrenzende straten zijn voldoende 

primaire bluswatervoorzieningen aanwezig. Hierdoor kan de brandweer snel beschikken over 
voldoende bluswater voor de bestrijding van kleine incidenten. 

- Binnen 160 meter afstand van het plangebied is open water aanwezig dat eventueel kan 
dienen als secundaire bluswatervoorziening voor het bestrijden van grote incidenten. 
 

Zelfredzaamheid 
Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen in het invloedsgebied van een 
risicobron, om zichzelf in veiligheid te brengen indien een ramp of een zwaar ongeval plaatsvindt. 
Belangrijk aspect hierbij is, dat zij zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar zonder 
daadwerkelijke hulp van de hulpverleningsdiensten, bijvoorbeeld door te vluchten of te schuilen. De 
mate van zelfredzaamheid in het rampgebied is bepalend voor de omvang van de hulpverlening 
tijdens een ramp of een zwaar ongeval. Om de zelfredzaamheid van de aanwezige personen te 
beoordelen, is gekeken naar de volgende aspecten: 
- zelfredzaam vermogen; 
- ontvluchtingsmogelijkheden; 
- alarmeringsmogelijkheden. 
 
Zelfredzaam vermogen 
Het plangebied is beoordeeld op de mate van zelfredzaamheid van personen. Hierbij is het fysieke 
vermogen beoordeeld, zoals geestelijke en/of lichamelijke beperkingen van groepen personen. Hieruit 
blijkt het volgende: 
- Het plangebied voorziet niet in de realisatie van objecten waarbij sprake is van langdurig 

verblijf van groepen verminderd zelfredzame personen (zoals kleine kinderen, zieken en 
ouderen). Het aspect zelfredzaam vermogen geeft geen aanleiding tot het treffen van 
maatregelen. 
  

Ontvluchtingsmogelijkheden 
Het plangebied is beoordeeld op de mogelijkheden voor ontvluchten van het mogelijke rampgebied. 
Hierbij zijn de vluchtmogelijkheden loodrecht van de risicobron beoordeeld. Hieruit blijkt het volgende: 
- Het plangebied en de directe omgeving daarvan bieden over het algemeen voldoende 

mogelijkheden voor het ontvluchten van het mogelijke rampgebied. 
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Alarmeringsmogelijkheden 
Het plangebied is beoordeeld op de mogelijkheden voor alarmering. Hierbij is beoordeeld of de locatie 
in het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing en Alarmering Systeem (WAS) ligt. 
- Het plangebied ligt binnen het sirenebereik van het bestaande WAS. Daarnaast is NL-Alert 

(alarmering via tekstberichten op mobiele telefoons) geïntroduceerd. Hierdoor is een snelle 
alarmering mogelijk.  

 
Conclusie 
De huidige bedrijfsactiviteiten van Bosker en de nieuwe activiteiten zijn in het kader van het BEVI aan 
te merken als een beperkt kwetsbare objecten en geen risicovolle inrichting zoals is omschreven in 
artikel 2 van het BEVI. 
 
De locatie is niet gelegen in een PR 10-6 contour van een BEVI inrichting. Er wordt dus voldaan aan 
de richtwaarden voor het plaatsgebonden risico. Het plangebied is gelegen in het invloedsgebied van 
een BEVI inrichting. Door de bedrijfsuitbreiding van Machinefabriek Bosker en Zonen B.V. zal het 
groepsrisico niet worden beïnvloed.  
 
De PRmax en de 30 meter zone van een in het provinciaal basisnet Groningen genoemde 
transportroute reiken niet tot het plangebied. 
 
De PRmax en het PAG van het spoortraject Sauwerd – Chemiepark Delfzijl uit het toekomstige 
basisnet reiken niet tot het plangebied. 
 
De Prmax en het PAG van de rode vaarweg welke via de Eems het Zeehavenkanaal binnenkomt en 
stopt bij de steiger van Continental tankstorage (voorheen Nedalco) reiken niet tot het plangebied. 
 
De Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen geeft aan dat het gebied waarbinnen 
ruimtelijke beperkingen gelden is beperkt tot het gebied van 200 meter vanaf de infrastructuur. 
Onderhavige locatie ligt op een afstand van meer dan 200 meter van het spoortraject Sauwerd – 
Chemiepark Delfzijl, de rode vaarweg welke via de Eems het Zeehavenkanaal binnenkomt en stopt bij 
de steiger van Continental tankstorage (voorheen Nedalco) en van een in het provinciaal basisnet 
Groningen en landelijk basisnet genoemde transportroute van gevaarlijke stoffen over de weg en dus 
is er geen sprake van ruimtelijke belemmeringen voor wat betreft het aspect externe veiligheid. 
 
In en nabij het plangebied zijn geen hogedruk aardgastransportleidingen en 
aardgascondensaatleidingen gelegen. Deze vormen dan ook geen belemmering voor het aspect 
externe veiligheid. 
 
Uit de beoordeling van de Veiligheidsregio Groningen blijkt dat de aspecten rampenbestrijding en 
zelfredzaamheid geen knelpunten opleveren voor het voorliggende plan. 
 
Bijlage 

1 BEVI; 
2 Kaart van de omgeving met afstanden, afkomstig van professionele risicokaart Provincie 

Groningen; 
3 Kaart Basisnet water; 
4 Advies Veiligheidsregio Groningen. 
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