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Inleiding 
Het Steunpunt externe veiligheid Drenthe is gevraagd om te adviseren over 
het aspect externe veiligheid voor de beheersverordening Coevorden 
Brandweerkazerne en Europagarage. Het gaat hier om een advies in het 
kader van een vooroverleg. 
 
De beheersverordening heeft betrekking op de volgende locaties: 

 
Luchtfoto Brandweerkazerne 
 

Luchtfoto Europagarage 
 



Paragraaf externe veiligheid 
In het Concept van de beheersverordening is een paragraaf externe veiligheid 
opgenomen in paragraaf 3.2.3. 
Deze paragraaf geeft alleen een toelichting op het gedeelte van de 
beheersverordening dat betrekking heeft op de Europagarage. In verband met 
de ligging van de brandweerkazerne bij transportroutes waarover gevaarlijke 
stoffen worden getransporteerd wordt het volgende geadviseerd. 
 
Brandweerkazerne 
De brandweerkazerne ligt tussen de N382 en op- en afrit van deze provinciale 
weg. Tevens ligt de kazerne binnen 100 meter vanaf de spoorlijn Coevorden 
Emmen. Over deze transportroutes worden gevaarlijke stoffen 
getransporteerd.  
Op basis van eerder uitgevoerde risicoberekeningen aan de spoorlijn en 
provinciale wegen in gebieden waar de populatie groter is dan onderhavige 
situatie, blijkt dat de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico niet wordt 
overschreden. Er vinden via deze transportroutes te weinig transporten plaats 
om de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico te overschrijden.  
Deze transportroutes veroorzaken evenmin een plaatsgebonden risico 10-6. 
Ook een plasbrandaandachtsgebied is langs deze transportroutes niet 
aanwezig. 
 
Door vaststelling van de beheersverordening treedt er binnen het plangebied 
van de brandweerkazerne geen verandering van het groepsrisico op. 
De Circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (CRNVGS) stelt 
dat in situaties dat de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden en er geen 
toename van het groepsrisico aanwezig is, er geen verantwoording van het 
groepsrisico noodzakelijk is. 
 
Het aspect externe veiligheid levert ten aanzien van de beheersverordening 
voor de brandweerkazerne geen belemmeringen op. 
 
Europagarage 
De Europagarage gelegen aan de Europaweg binnen de bebouwde kom van 
Coevorden betreft een autogarage inclusief showroom en verkooppunt voor 
motorbrandstoffen met LPG. In verband met LPG valt deze inrichting onder 
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en is hierdoor 
vergunningplichtig in de zin van de Wabo voor het onderdeel milieu. 
 
Op grond van het Bevi geldt voor de LPG-installaties van dit tankstation een 
plaatsgebonden risico 10-6 per jaar. De doorzet van dit tankstation is tot op 
heden nog niet beperkt. Dit houdt in dat voor de situatie waarbij rekening 
wordt gehouden met de bevoorrading van LPG met een hittebestendige 
tankwagen en het gebruik van een verbeterde vulslang tijdens het lossen 
van de LPG-tankwagen, de volgende afstanden gelden voor de PR10-6. 
 
LPG-installatie LPG-vulpunt LPG-reservoir LPG-aflevertoestel 

PR10
-6 

40 m 25 m 15 m 

 



De werkelijke doorzet van dit tankstation ligt beduidend lager en zou op 500 
m3 per jaar kunnen worden vastgelegd. In dat geval gelden de volgende 
afstanden: 
 
LPG-installatie LPG-vulpunt LPG-reservoir LPG-aflevertoestel 

PR10
-6 

25 m 25 m 15 m 

 
In beide situaties (onbeperkte en beperkte doorzet) wordt de grenswaarde 
voor het plaatsgebonden risico 10-6 overschreden. Het LPG-vulpunt en het 
LPG-reservoir liggen op een te korte afstand tot enkele woningen, waardoor 
de PR-contour over de gevel van enkele woningen ligt en het bouwblok ligt 
binnen de PR-contour. Ook de geprojecteerde situatie levert een knelpunt op. 
 
Het knelpunt kan ongedaan worden gemaakt door zowel het LPG-vulpunt als 
het LPG-reservoir te verplaatsen. Andere mogelijkheid is het stoppen met de 
verkoop van LPG. 
 
Het verplaatsen van genoemde LPG-installatie is op het terrein van de 
inrichting wel mogelijk. Namelijk verplaatsing naar het oostelijk deel (richting 
kruispunt) is de meest reële optie. Deze verplaatsing levert voor het 
groepsrisico een verbetering op doordat er minder objecten binnen 
invloedsgebied komen te liggen. 
 
Echter, voorgaande staat los van deze beheersverordening. Het plangebied 
heeft namelijk uitsluitend betrekking op het terrein van de risicobron en niet op 
de omgeving van de risicobron. 

 
Voorgesteld wordt de huidige contouren die op de concept verbeelding, zoals 
hierboven weergegeven, staan te vervangen door het volledige plangebied te 
voorzien van de aanduiding LPG-veiligheidszone.  
 
Voor een eventuele verplaatsing van LPG-installaties behoeft dan geen 
wijziging van het bestemmingsplan plaats te vinden. 



De verbeelding komt er dan als volgt uit te zien. 
 

 
 
In de regels dient wel een wijzigingsbevoegdheid te worden opgenomen 
waardoor de aanduiding Veiligheidszone-LPG verwijderd kan worden, zodra 
de verkoop van LPG op deze locatie stopt, doordat de omgevingsvergunning 
daarvoor wordt ingetrokken. Intrekken van de omgevingsvergunning kan 
ambtshalve en op verzoek plaatsvinden. 
 
Verder ligt deze locatie naast de oprit van de N382. Hiervoor geldt dezelfde 
conclusie als voor de brandweerkazerne. 
 
Het aspect externe veiligheid levert ten aanzien van de beheersverordening 
voor de Europagarage geen belemmeringen op. Het plangebied betreft 
namelijk het terrein van een Bevi-inrichting zelf. Het transport van gevaarlijke 
stoffen levert geen belemmeringen op. 
 
Plaatsgebonden risico 
Voor het plaatsgebonden geldt een grenswaarde 10-6 per jaar. De 
grenswaarde geldt voor kwetsbare objecten. Daarnaast geldt voor het 
plaatsgebonden risico een richtwaarde 10-6 per jaar. De richtwaarde geldt 
voor beperkt kwetsbare objecten. 
 
Er zijn verder geen risicobronnen in de omgeving aanwezig die van invloed 
zijn op de twee plangebieden. 
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Foekje Ankersmit

Van: Henk Zwiers [H.Zwiers@drenthe.nl]
Verzonden: maandag 9 december 2013 15:08
Aan: Evert Jan Bagerman
Onderwerp: RE: aanpassingen nav ontwerpbeheersverordening Brandweerkazerne en Europa 

Garage

Hallo Evert Jan, 
  
Nog even een aanvulling op de Europagagrage. Wanneer alleen de PR-contouren worden weergegeven, dan moeten 
deze zijn gebaseerd op een contour van 45 meter rondom het LPG-vulpunt, 25 meter rondom de LPG-tank en 15 
meter rondom het LPG-afleverpunt. 
  
Met vriendelijke groet, 
Henk Zwiers 
Steunpunt externe veiligheid Drenthe 
tel. 0611617942 / email: h.zwiers@drenthe.nl 

Van: Evert Jan Bagerman [E.Bagerman@coevorden.nl] 
Verzonden: maandag 9 december 2013 9:08 
To: Henk Zwiers 
Onderwerp: FW: aanpassingen nav ontwerpbeheersverordening Brandweerkazerne en Europa Garage 

Goedemorgen Henk, 
 
Zoals zojuist telefonisch besproken. Bijgevoegd tref je de reactie van Rho Adviseurs aan. Wil jij hier 
naar kijken en je reactie aan mij toesturen? 
 
Alvast bedankt! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Evert Jan Bagerman 
Gemeente Coevorden 
Beleidsmedewerker Ruimte 
T: (0524) 598590 
www.coevorden.nl 
werkdagen: ma | di | do | vr 
  
 

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de 
bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en ieder aangehecht databestand verwijderen en de gemeente Coevorden hiervan via e-mail op de hoogte 
stellen. 
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Foekje Ankersmit

Van: Henk Zwiers [H.Zwiers@drenthe.nl]
Verzonden: maandag 9 december 2013 12:09
Aan: Evert Jan Bagerman
Onderwerp: RE: aanpassingen nav ontwerpbeheersverordening Brandweerkazerne en Europa 

Garage

Hallo Evert Jan, 
  
Ik heb de reacties gelezen. De wijzigingsbevoegdheid wordt niet opgenomen, omdat dat in een beheersverordening 
niet mogelijk is. Dit laatste wist ik niet, dus dat is dan niet anders. 
  
Met betrekking tot de veiligheidzone is het prima dat niet het hele terrein als zodanig wordt aangemerkt, maar dan 
moet bij een verplaatsing van de LPG-tank en het vulpunt de beheersverordening worden aangepast. Dit laatste is 
volgens mijn niet mogelijk en zal er dus een bestemmingsplanprocedure moeten volgen om de verplaatsing van 
de LPG-installaties toe te kunnen staan.  
  
Verplaatsing van de LPG-installaties moet op termijn gebeuren, omdat momenteel de grenswaarde voor het PR10-6 
wordt overschreden in het naastliggende bestemmingsplan. Andere oplossing kan zijn dat LPG wordt gestopt. 
  
Wanneer het hele terrein als LPG-veiligheidzone wordt aangemerkt hoeft de beheersverordening voor een aanvraag 
tot verplaatsing van LPG-installaties niet te worden gewijzigd. Voor het omliggende bestemmingsplan(nen) moet wel 
een procedure worden gevolgd, omdat daar de invloed van LPG zal komen te liggen in de nieuwe situatie. 
Ik ben van mening dat de ondernemer meer vrijheid heeft met de gehele aanduiding LPG-veiligheidzone, maar dat is 
mijn mening.  
Maar als alleen de werkelijke LPG-contouren worden vermeld is dat niet onjuist en zal het BP van de Europagarage en 
het naastliggende bestemmingsplan(nen) moeten worden gewijzigd als er een aanvraag van de Europagarage komt 
voor de verplaatsing van LPG-installaties op termijn. 
  
De opmerking over artikel 4.1 heb ik verder geen moeite mee als het zo blijft staan zoals vermeld. Ik was van mening 
wanneer het gebied als LPG-veiligheidzone wordt aangeduid, er nooit sprake van (beperkt) kwetsbare objecten kan 
zijn. 
  
Met vriendelijke groet, 
Henk Zwiers 
Steunpunt externe veiligheid Drenthe 
tel. 0611617942 / email: h.zwiers@drenthe.nl 

Van: Evert Jan Bagerman [E.Bagerman@coevorden.nl] 
Verzonden: maandag 9 december 2013 9:08 
To: Henk Zwiers 
Onderwerp: FW: aanpassingen nav ontwerpbeheersverordening Brandweerkazerne en Europa Garage 

Goedemorgen Henk, 
 
Zoals zojuist telefonisch besproken. Bijgevoegd tref je de reactie van Rho Adviseurs aan. Wil jij hier 
naar kijken en je reactie aan mij toesturen? 
 
Alvast bedankt! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Evert Jan Bagerman 
Gemeente Coevorden 
Beleidsmedewerker Ruimte 
T: (0524) 598590 
www.coevorden.nl 
werkdagen: ma | di | do | vr 
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