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1 Inleiding  

1.1 Extern Veiligheidsonderzoek 

Ten behoeve van de beoordeling van het aspect Externe Veiligheid voor het 
bestemmingsplan “Coevorden Centrumring” heeft het Steunpunt Externe Veiligheid 
Drenthe een veiligheidsstudie uitgevoerd.  

Dit nieuwe bestemmingsplan is afgestemd op recent beleid en wetgeving en houdt 
een actualisatie van het nu geldende bestemmingsplan in. Uiterlijk 1 juli 2013 moet dit 
bestemmingsplan zijn geactualiseerd. Naast actualisatie worden op enkele locaties 
binnen het plangebied eveneens nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.  

De nieuwe ontwikkelingen zijn zo veel mogelijk in de analyse meegenomen. Met 
name het evenemententerrein ten noorden van de gracht bij de vestingwerken is in 
verband met de ligging van een aardgasleiding in de analyse meegenomen. 
 
Dit onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: 
○ inventarisatie van de risicobronnen in en nabij het plangebied; 
○ analyse van de invloed van risicobronnen op de veiligheid in het plangebied; 
○ toetsing van de veiligheidssituatie aan de geldende veiligheidsnormen; 
○ uitvoering van kwantitatieve risicoanalyses; 
○ beoordeling van de noodzaak voor een verantwoording van het groepsrisico. 
 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de relevante externe veiligheidsbegrippen toegelicht. In 
hoofdstuk 3 worden de diverse risicobronnen behandeld. Hoofdstuk 4 gaat in op de 
gehanteerde uitgangspunten voor de berekeningen waaronder bijvoorbeeld 
vervoerscijfers en de bevolkingsinventarisatie. Hoofdstuk 5 gaat in op de resultaten 
van de risicoanalyses en tot slot vindt u de conclusies in hoofdstuk 6. 
 

1.3 Ligging van het plangebied 

Het plangebied Coevorden Centrumring bestaat globaal gezien uit het oude centrum 
van de stad Coevorden. De figuur hieronder toont de begrenzing van het plangebied.  

 
Figuur 1.  Plangebied Coevorden Centrumring 
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2 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. Op beide categorieën is verschillende wet- en 
regelgeving van toepassing. Voor inrichtingen, zoals LPG-tankstations is het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van toepassing.  

Het huidige beleid voor transportmodaliteiten staat beschreven in de circulaire 
'Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' (Crnvgs, ook wel circulaire genoemd), 
die op termijn vervangen zal worden door het 'Besluit transportroutes externe 
veiligheid' (Btev). Het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen is geregeld in 
het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).  

Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal, 
namelijk het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen 
onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder worden 
beide begrippen verder uitgewerkt (zie figuur 2). 
 

2.1 Plaatsgebonden risico (PR) 

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. 
 
Definitie: 
Het plaatsgebonden risico is het risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt 
in de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats 
zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die 
inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. 
 

2.2 Groepsrisico (GR) 

Het groepsrisico is een maat om de kans weer te geven dat een incident met 
dodelijke slachtoffers voorkomt. Voor het groepsrisico geldt geen richt- of 
grenswaarde. Het groepsrisico wordt echter afgezet tegen een oriëntatiewaarde en 
wordt bepaald binnen het invloedsgebied. In de meeste gevallen wordt het 
invloedsgebied begrensd op de 1% letaliteitzone. Het groepsrisico wordt 
weergegeven in een grafiek waarin de groepsgrootte in aantallen wordt uitgezet tegen 
de kans dat een dergelijke groep het slachtoffer wordt van een ongeval. 
 
De oriëntatiewaarde is een ijkpunt in een systeem waarin gezocht moet worden naar 
maatschappelijk aanvaardbare grenzen.  
Dit systeem (verantwoording groepsrisico) heeft als doel: 

- het zoeken van veiligheidsmaatregelen die bij de risicobron kunnen worden 
getroffen, 

- regulerend te werken naar concentraties mensen in de omgeving van een 
risicobron, 

- indicatie te geven voor de maatschappelijke ontwrichting, het aantal 
slachtoffers of de maatschappelijke kosten die door een ramp veroorzaakt 
kunnen worden, 

- indicatie te geven voor de mogelijkheden van hulpdiensten, 
- alternatieven vergelijkbaar te maken. 
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Figuur 2.  
Weergave plaatsgebonden 
risicocontouren, 
invloedsgebied en 
groepsrisicografiek met 
oriëntatiewaarde voor 
transport 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Verantwoordingsplicht 

Bij de verantwoordingsplicht gaat het om de vraag in hoeverre risico's, als gevolg van 
een ruimtelijke ontwikkeling, nog acceptabel zijn. Daarbij moet worden afgewogen, 
welke veiligheidsverhogende maatregelen moeten of kunnen worden toegepast. Met 
de verantwoordingsplicht worden betrokken partijen gedwongen om een goede 
ruimtelijke afweging te maken waarin de veiligheid voor de maatschappij als geheel 
voldoende gewaarborgd wordt. Op deze manier wordt beoogd een situatie te creëren, 
waarbij zoveel mogelijk de risico's zijn afgewogen en geanticipeerd is op de mogelijke 
gevolgen van een incident. Deze afweging is kwalitatief van aard en richt zich op 
aspecten als de mogelijkheden van bestrijdbaarheid van een mogelijke calamiteit en 
de mate van zelfredzaamheid van de bevolking. Onderstaande figuur 3 geeft een 
overzicht van onderdelen die in een verantwoording naar voren komen. In de 
Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico zijn deze onderdelen nader 
uitgewerkt en toegelicht. 
 

 
Figuur 3.  Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico. 
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3 Beleid 

Om de externe veiligheidsrisico’s te beheersen heeft de rijksoverheid een aantal 
nota’s, circulaires en besluiten opgesteld die leidend zijn voor externe veiligheidstaken 
van de provincie en gemeenten. Het gaat daarbij om wet- en regelgeving waarin 
risiconormen zijn gesteld voor inrichtingen, transport van gevaarlijke stoffen en 
buisleidingen. 
De gemeente Coevorden heeft geen beleid vastgesteld voor het beleidsveld externe 
veiligheid. 
 

3.1 Risicobedrijven 

Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) bevat veiligheidsnormen voor 
bedrijven die een risico vormen voor personen die buiten het bedrijfsterrein verblijven. 
Het BEVI verplicht gemeenten en provincies rekening te houden met de externe 
veiligheidsaspecten bij het verlenen van omgevingsvergunningen (milieu) en bij het 
vaststellen van een bestemmingsplan. 
 

3.2 Vervoer gevaarlijke stoffen 

Ten aanzien van transportrisico’s zijn de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de 
Circulaire ‘Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen verschenen. De circulaire 
bevat veiligheidsnormen voor het vervoer en voor ruimtelijke ontwikkelingen in de 
omgeving van transportroutes. Op korte termijn wordt het Besluit Transportroutes 
Externe Veiligheid (Btev) vastgesteld. Het Btev is vergelijkbaar met het Bevi en bevat 
risiconormen voor transportroutes.  
 

3.3 Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 

Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats via het spoor, over de weg en het water. 
Met het Basisnet water, weg en spoor worden plafonds vastgesteld voor het vervoer 
van gevaarlijke stoffen en worden randvoorwaarden aan de ruimtelijke ordening 
gesteld. 
De drie verschillende basisnetten zijn vastgesteld, waarvan het basisnet spoor als 
laatste is vastgesteld. De basisnetten zullen in de toekomst in het Btev worden 
verankerd. 
 
Bij de invoering van het Basisnet wordt een maximum opgelegd aan de PR10-6. Deze 
PR10-6 kan daarmee niet meer ongelimiteerd groeien. De PR-max vormt de grens van 
de gebruiksruimte voor vervoer en tevens de grens van de veiligheidszone. Een 
veiligheidszone is een zone langs de spoorbaan of (rijksweg) waarbinnen geen 
kwetsbare objecten zijn toegestaan. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn hier 
alleen in uitzonderingsgevallen toegestaan. De veiligheidszone wordt gemeten vanaf 
het hart van de spoorbundel of het midden van de weg. In het kader van de ruimtelijke 
ordening dient de afstand die voor de veiligheidszone in het Basisnet is vastgesteld te 
worden gehanteerd en hoeft niet meer te worden berekend. Het groepsrisico dient 
echter nog wel steeds te worden berekend en wordt daarbij de maximale benutting 
van groeiruimte voor het vervoer toegepast die in de bijlage van het respectievelijke 
Basisnet is vastgelegd. 
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Daarnaast kan voor bepaalde infra met veel vervoer van zeer brandbare vloeistoffen 
een plasbrandaandachtsgebied (PAG) zijn vastgesteld. Een PAG is een gebied tot 30 
meter aan weerszijden van de spoorbaan (en erboven) en 30 meter gemeten vanaf 
de rechterrand van de rijstrook van de (rijks)weg of het spoor waarbinnen, bij 
realisatie van kwetsbare objecten, rekening dient te worden gehouden met de 
effecten van een plasbrand. Plasbranden kunnen ontstaan wanneer brandbare 
vloeistoffen ten gevolge van een ongeluk of calamiteit kunnen weglekken uit een 
tankwagen/wagon en tot ontbranding kunnen komen.  
 

3.4 Transport via buisleidingen 

Voor het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn de normen voor 
externe veiligheid in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) vastgelegd. De 
regels voor buisleidingen zijn op basis van het Bevb uitgewerkt in de Ministeriële 
regeling externe veiligheid buisleidingen. Ook het Bevb is op dezelfde wijze opgesteld 
als het Bevi. Het Bevb stelt verplicht om bij onder andere het vaststellen van een 
bestemmingsplan rekening te houden met de externe veiligheidsaspecten. 
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4 Risico-inventarisatie 

Binnen het plangebied Coevorden Centrumring zijn de volgende risicobronnen 
evenals de bronnen die invloed (kunnen) hebben op het plangebied geïnventariseerd: 
Soort  Risicobron Wet- en regelgeving 

4.1 LPG-tankstation 1x Bevi (Besluit LPG) Inrichting 

4.2 Spoorwegemplacement 1x Bevi  

Transport 4.3 Spoorlijn Zwolle - Emmen Circulaire RNVGS, Basisnet spoor 

Buisleiding 4.4 Nederlandse Gasunie NV Bevb 

Inrichting 
overig 

4.5 Zwembad Activiteitenbesluit 

 

4.1 LPG-tankstation 

Het volgende LPG-tankstation is voor het bestemmingsplan Coevorden Centrumring 
van belang. Het LPG-tankstation ligt overigens buiten het plangebied, maar heeft wel 
invloed binnen het plangebied. 

Tankstation De Veste, Parallelweg 39 in Coevorden 

 
LPG-tankstations zijn risicobronnen die onder het Bevi vallen en waarvoor regels 
gelden voor externe veiligheid. De regels voor LPG-tankstations zijn uitgewerkt in de 
Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). In het Revi zijn generieke afstanden 
vastgelegd die voor LPG-tankstations gelden en hun doorwerking hebben in het 
bestemmingsplan. 
 

4.1.1 Plaatsgebonden risico LPG 
Op basis van de Revi gelden voor LPG-tankstations generieke afstanden voor het 
plaatsgebonden risico 10-6. In de omgevingsvergunning is van het tankstation de 
doorzet vastgelegd: 

Tankstation De Veste 1000 m3 LPG 

 
De bevoorrading van LPG vindt uitsluitend plaats met LPG-tankwagens die 
hittebestendig zijn uitgevoerd. Deze veiligheidsmaatregel is een uitvloeisel van het 
convenant LPG-autogas van 2005. Verder wordt gebruik gemaakt van een verbeterde 
vulslang. 
 
Voor de LPG-tankstations met een doorzet van maximaal 1000 m3 LPG per jaar en 
die worden bevoorraad met een LPG-tankwagen die hittewerend is uitgevoerd, gelden 
de volgende PR-contouren: 
LPG-installatie LPG-vulpunt LPG-reservoir LPG-aflevertoestel 

PR10
-06 

35 m 25 m 15 m 

 
Bestemmingsplannen die worden geactualiseerd moeten worden beoordeeld als 
zijnde een nieuwe situatie. Dit houdt volgens de nu geldende regelgeving in dat voor 
LPG-tankstations de afstanden voor het plaatsgebonden risico gelden zoals genoemd 
in artikel 2 van het Revi. 
 
Voor de LPG-tankstations met een doorzet van maximaal 1000 m3 LPG per jaar 
gelden voor nieuwe situaties de volgende PR-contouren: 
LPG-installatie LPG-vulpunt LPG-reservoir LPG-aflevertoestel 

PR10
-06 

45 m 25 m 15 m 

 
Geadviseerd wordt om bij het vaststellen van een conserverend bestemmingsplan, 
waarbij binnen 45 meter vanaf het vulpunt van een LPG-tankstation geen nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk mogen worden gemaakt, de bestaande situatie positief te 
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bestemmen, mits de afstanden tussen het LPG-tankstation en een kwetsbaar object 
groter zijn dan de afstanden uit tabel 2a (10-6 ) voor bestaande situaties van bijlage 1 
van de Revi. 
 
Het Besluit LPG-tankstations milieubeheer zou naar verwachting in 2013 worden 
geactualiseerd. Echter, is onlangs het nieuwe ontwerpbesluit ingetrokken in verband 
met strijdigheid met Europese regelgeving. Omdat het LPG-Besluit niet wordt 
gewijzigd zullen in de omgevingsvergunning van de LPG-tankstations aanvullende 
veiligheidsmaatregelen opgenomen. In de vergunning zal worden vastgelegd dat het 
bevoorraden van LPG slechts is toegestaan indien dit op een veilige manier plaats 
kan vinden. Dit houdt in dat gedurende 75 minuten dat een LPG-tankwagen in een 
plasbrand staat opgesteld er geen warme BLEVE kan optreden. 
De maatregelen die tot een kleinere PR-contour leiden zullen zijn dat binnen 75 geen 
warme BLEVE kan ontstaan door toepassing van een blusinstallatie of het 
bevoorraden met hittebestendige LPG-tankwagens. Ten tweede mag alleen worden 
bevoorraad met gebruikmaking met een zogenaamde verbeterde vulslang. 
 
In de figuur hieronder is de ligging van het LPG-tankstation en de bijbehorende PR-
contouren voor de bestaande situatie weergegeven. 
 

 
Figuur 4. PR-contouren van LPG-Tankstation De Veste in Coevorden 

 

4.1.2 Groepsrisico LPG 
Naast de toetsing aan het plaatsgebonden risico dient het groepsrisico te worden 
verantwoord. De verantwoording moet plaatsvinden binnen het invloedsgebied van 
het LPG-tankstation. Het invloedsgebied ligt op 150 meter vanaf het LPG-vulpunt en 
het LPG-reservoir. 
Het invloedsgebied van het LPG-tankstations ligt gedeeltelijk binnen het plangebied. 
Binnen het invloedsgebied van het LPG- tankstation zijn geen ruimtelijke 
ontwikkelingen voorzien. Door de vaststelling van het bestemmingsplan is er dan ook 
geen toename van het groepsrisico binnen het invloedsgebied van dit tankstation. 
 
Het groepsrisico is berekend op grond van de aanwezige personen binnen het 
invloedsgebied van het tankstation. De populatiegrootte is met behulp van de 
professionele risicokaart Drenthe uitgevoerd.  
De berekening van het groepsrisico is uitgevoerd met de LPG-groepsrisico rekentool 
(www.relevant.nl). De rapportage hiervan is in bijlage 1 bijgevoegd.  



Advies externe veiligheid: Bestemmingsplan Coevorden Centrumring 11 

 
De berekening van het groepsrisico is uitgevoerd op basis van de uitgangspunten van 
de Revi 2007, waarbij rekening wordt gehouden met de veiligheidsmaatregelen die 
zijn getroffen, zoals de LPG-tankwagen die is uitgerust met een hitte werende 
bekleding en de aflevering die plaatsvindt met behulp van een verbeterde vulslang. 
In de figuur hieronder is het LPG-tankstations met het invloedsgebied van 150 meter 
vanaf het LPG-vulpunt en –reservoir weergegeven. 

 
Figuur 5. Invloedsgebied van LPG-Tankstation De Veste in Coevorden 

 

4.2 Spoorwegemplacement 

Binnen het plangebied Coevorden Centrumring ligt het stationsgebied met 
bijbehorend spoorwegemplacement van Prorail. Op dit emplacement vinden 
handelingen plaats zoals het kopmaken en locwisselen van treincombinaties met 
gevaarlijke stoffen.  
 
Het emplacement wordt als een risicobronnen aangemerkt die onder het Bevi valt. 
Het gaat hier om een niet categoriale inrichtingen. Dit houdt in dat de risico’s met 
behulp van een QRA (kwantitatieve risicoanalyse) in Safeti-NL zijn berekend. In de 
QRA is het plaatsgebonden risico en het groepsrisico berekend. 
 
Wellicht dat het aspect externe veiligheid van emplacement in de toekomst onder de 
bepalingen van het Basisnet Spoor komen te vallen, waardoor de inrichting niet meer 
onder het Bevi zal vallen. Tot die tijd wordt het emplacement als Bevi bedrijf 
aangemerkt. 
 

4.2.1 Plaatsgebonden risico emplacement 
Het plaatsgebonden risico van het emplacement is berekend en de resultaten ervan 
zijn vastgelegd in de rapportage die in bijlage 4 van dit rapport. Het plaatsgebonden 
risico wordt veroorzaakt door de hoeveelheid treinen met gevaarlijke stoffen waarmee 
handelingen op het emplacement plaatsvinden. Het gaat in hoofdzaak om 
ketelwagons die geladen zijn met zeer brandbare vloeistoffen. Voor het opstellen van 
de QRA is gerekend met brandbaar gas, (zeer) toxisch gas, zeer brandbare vloeistof, 
(zeer) toxische vloeistof. 
Uit de berekening van de QRA blijkt dat er geen plaatsgebonden risico 10-6 is 
berekend. Het plaatsgebonden risico is dus kleiner dan 10-6. 
In de figuur hierna zijn de PR-contouren 10-7 , 10-8 en 10-9 weergegeven. 
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Figuur 6.  Spoorwegemplacement (gele contour is PR10

-7
)  

 

4.2.2 Groepsrisico emplacement 
Van het emplacement is de hoogte van het groepsrisico eveneens met behulp van 
Safeti-NL berekend en is vastgelegd in de QRA. In de QRA is daarvoor met een 
gebied met een straal van 3000 meter rondom het middelpunt van het emplacement 
gerekend. Voor de bevolkingsdichtheid zijn kengetallen van de PGS1 deel 6 
gehanteerd. Het groepsrisico wordt binnen het invloedsgebied bepaald. 
 

4.3 Vervoer gevaarlijke stoffen 

Voor het transport van gevaarlijke stoffen via het spoor gelden momenteel ten 
aanzien van externe veiligheid de eisen van de Circulaire risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen (RNGVS). Binnen het plangebied worden gevaarlijke stoffen via 
het spoor getransporteerd. Het transport van gevaarlijke stoffen via het spoor heeft 
een invloedsgebied, dat binnen het plangebied Coevorden Centrumring ligt.  
 
Voor het bepalen van het groepsrisico (GR) wordt gebruik gemaakt van de 
risicoberekeningmethodiek RBM II, versie 2.2. Deze rekenmethode is aangewezen 
als de standaard voor risicoberekeningen betreffende het vervoer van gevaarlijke 
stoffen over de weg en via het spoor. De kenmerken van de infrastructuur, het aantal 
transporten van gevaarlijke stoffen en de aanwezigheid van mensen in de omgeving 
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bepalen mede de uitkomsten. Het plaatsgebonden risico wordt niet berekend, maar is 
generiek in het Basisnet spoor vastgelegd. 
 

4.3.1 Spoorlijn Zwolle – Emmen 
Het vervoer van gevaarlijke stoffen via 
de spoorlijn Zwolle - Emmen vormt 
een risicobron voor externe veiligheid 
in het onderzoeksgebied. Het aantal 
transporten en de aard van de 
gevaarlijke stoffen zijn van invloed op 
de externe veiligheidsrisico’s 
Via dit traject worden gevaarlijke 
stoffen getransporteerd (figuur 7). De 
vervoerintensiteiten waarbij rekening 
moet worden gehouden bij (nieuwe) 
ruimtelijke ontwikkelingen zijn 
opgenomen in bijlage 4 van de 
Circulaire risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen. Deze bijlage bevat 
de tabel met afstanden en 
vervoerscijfers afkomstig uit het 
Basisnet spoor. Op basis van deze 
bijlage is alleen het transport van zeer 
brandbare vloeistoffen van belang. 
Het gaat om 500 transporten per jaar. 

Figuur 7.  Overzicht spoorlijn Zwolle – Emmen 

 

4.3.1.1 Trajectgegevens 
De spoorlijn is als “spoor” in RBM II, versie 2.2 berekend en de volgende parameters 
zijn gehanteerd: 
• Spoor Zwolle - Emmen: hoge snelheid; 
• Spoor in stationsgebied: lage snelheid; 
•  Spoorbreedte: 2 meter en binnen het stationsgebied 25 meter. 
• Wissels Zwolle - Emmen: geen.  
• Wissels stationsgebied: ja. 
• Weerstation: het dichtstbijzijnde weerstation is Twente.  
 

4.3.1.2 Vervoerscijfers 
In de circulaire is bepaald dat voor de berekening van het groepsrisico voor 
bestemmingsplannen, inpassingplannen en projectbesluiten die na 1 januari 2010 ter 
inzage worden gelegd en die betrekking hebben op de omgeving van de in de bijlage 
4 (circulaire) genoemde spoorvak, uit te worden gegaan van de in die bijlage 
vermelde vervoercijfers. Deze vervoercijfers zijn gebaseerd op een maximale 
benutting van de groeiruimte voor het vervoer en komen uit het Basisnet Spoor en 
wordt in het rekenmodel RBM II ingevoerd. 

Spoorvak stof Vervoersintensiteit per jaar 

Zwolle - Emmen C3 (zeer brandbare vloeistof) 500 

 

4.3.1.3 Bevolking 
In de Handreiking Verantwoordingsplicht groepsrisico staat het invloedsgebied 
uitgelegd waarbinnen groepen personen slachtoffer kunnen worden. In deze 
handreiking wordt aangegeven tot welke afstand bevolking invloed kan hebben op het 
resultaat van het GR. Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1%-letaliteitgrens 
zoals aangegeven is in de Circulaire RNVGS. 
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Het invloedsgebied voor het GR van de spoorlijn in deze studie, wordt bepaald door 
het aantal transporten en soort gevaarlijke stoffen. 
De huidige bevolking in het gebied is gebaseerd op populatiegrootte die met behulp 
van de risicokaart kunnen worden gegenereerd.  
 

4.4 Overige risicobronnen 

Juist buiten het plangebied is aan de Pampert 2 een zwembad gevestigd waar 
chloorbleekloog wordt opgeslagen. Als gevolg van vermenging met zuur kan hier in 
de omgeving een giftige wolk ontstaan met een bepaald effectgebied. Op basis van 
de risicokaartgegevens blijkt dat het plangebied niet binnen het effectgebied van het 
zwembad ligt. Dit betekent niet dat bij bepaalde ongunstige weersomstandigheden er 
geen hinder in het plangebied kan ontstaan. 
 
Ten zuiden van het plangebied ligt aan de Morseweg 3 een aardgasontvangststation. 
Het plangebied ligt buiten de veiligheidsafstanden van het Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer. De veiligheidsafstanden liggen buiten het plangebied. 
 

4.5 Buisleidingen 

Binnen het plangebied Coevorden Centrumring wordt aardgas via ondergrondse 
leidingen getransporteerd. Alle buisleidingen hebben vanwege het transport van 
gevaarlijke stoffen een invloedsgebied en een belemmeringenzone die binnen het 
plangebied liggen. 
 
Voor het bepalen van het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) wordt 
gebruik gemaakt van de risicoberekeningmethodiek Carola. Deze rekenmethode is 
aangewezen als de standaard voor risicoberekeningen betreffende het vervoer van 
aardgas via ondergrondse buisleidingen. De kenmerken van de buisleidingen (druk en 
diameter) en de aanwezigheid van mensen in de omgeving bepalen mede de 
uitkomsten.  
Binnen het genoemde plangebied liggen hoge druk aardgasleidingen die in beheer 
zijn van de Nederlandse Gasunie NV. (Gasunie).  
 

4.5.1 Gasunie 
Binnen of nabij het plangebied liggen de volgende ondergrondse aardgasleidingen 
van de Gasunie met een werkdruk van 40 bar of hoger, die voor externe veiligheid 
van belang zijn voor het bestemmingsplan. In figuur 11 zijn de leidingen 
weergegeven. 
In de tabel hieronder worden de leidingen van de Gasunie weergegeven. 
Deze leidingen hebben een belemmeringenstrook van 4 meter. 

Leidingnaam 
 

Diameter [mm] Druk [bar] PR10
-6

 in 
plangebied 

N-540-60 (noorden plangebied) 219,1 40 nee 

N-540-63 (noorden plangebied) 212 40 nee 

N-525-62 (zuiden plangebied) 323,9 40 nee 

N-525-64 (zuidenplangebied) 168,3 40 nee 

N-525-65 (zuidenplangebied) 168,3 40 nee 

 

4.5.2 Plaatsgebonden risico buisleidingen 
Op grond van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) dient rekening te 
worden gehouden met het plaatsgebonden risico 10-6 en het groepsrisico. In het Bevb 
is bepaald dat het plaatsgebonden risico voor een kwetsbaar object niet hoger mag 
zijn dan 10-6 per jaar. Op basis van de risicoberekening is gebleken dat de hierboven 
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genoemde buisleidingen geen PR10-6 contour hebben waar in het plangebied 
rekening mee zou moeten worden gehouden. Het plaatsgebonden risico van de 
buisleidingen is kleiner dan 10-6. 
Daarentegen zijn alleen PR10-7 en PR10-8 berekend, maar deze zijn voor het 
bestemmingsplan niet relevant. 
 

4.5.3 Belemmeringenzone 
Verder is in het Bevb bepaald dat de ligging en de belemmeringenzone van 
buisleidingen op de verbeelding van het bestemmingsplan moet zijn weergegeven. De 
belemmeringenzone aan weerszijden van de buisleiding bedraagt: 
Druk Bemmeringenzone 

16 – 40 bar 4 meter 

 

4.5.4 Groepsrisico buisleidingen 
Het groepsrisico is eveneens met Carola berekend. Het groepsrisico, als gevolg van 
buisleidingen die in of nabij het plangebied liggen, is berekend op grond van de 
aanwezige personen die binnen het invloedsgebied van de leiding verblijven. Voor de 
berekening zijn populatiegegevens van de risicokaart gebruikt. Deze 
populatiegegevens zijn verwerkt in de handmatig aangemaakte populatiepolygonen in 
Carola. De grens van het invloedsgebied komt overeen met de grens waar 1% van de 
in dat gebied aanwezige mensen overlijdt als gevolg van een ongeval met de 
buisleiding. 

 
Figuur 8.  Invloedsgebied buisleidingen Gasunie 
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5 Resultaten 

5.1 LPG-tankstations 

5.1.1 Plaatsgebonden risico LPG 
Het plaatsgebonden risico (PR) wordt bepaald door de LPG-installaties van het 
tankstation, zoals het LPG-vulpunt, het LPG-reservoir en het LPG-afleverpunt. Op 
basis van de gegevens van de professionele risicokaart blijkt dat het plaatsgebonden 
10-6 van dit LPG-tankstation (gedeeltelijk) binnen het plangebied Centrumring 
Coevorden ligt. 
Binnen de contour voor zowel nieuwe situaties (PR10-6 op 45 meter) als voor de 
bestaande situatie zijn geen kwetsbare objecten aanwezig of geprojecteerd. 

Voor het plaatsgebonden risico 10-6 voldoet het plan aan de grenswaarde voor 
kwetsbare objecten.  

 
Binnen de PR10-6 van het LPG-vulpunt van dit LPG-tankstations ligt de planologische 
bestemming bedrijfsmatige doeleinden. Echter op de verbeelding is binnen de PR10-6 
geen bouwvlak aanwezig. Hierdoor wordt voldaan aan de richtwaarde voor het 
plaatsgebonden risico. 

Voor het plaatsgebonden risico 10-6 voldoet het plan aan de richtwaarde voor 
beperkt kwetsbare objecten.  

In de regels dient te worden opgenomen dat het realiseren van kwetsbare en beperkt 
kwetsbare objecten binnen de PR10-6 die geldt voor nieuwe situaties niet is 
toegestaan. Dit houdt in binnen een afstand van 45 meter vanaf het LPG-vulpunt. Op 
de verbeelding is de afstand voor bestaande situaties weergegeven. 
 

5.1.2 Groepsrisico LPG 
Het invloedsgebied van het LPG-vulpunt en het LPG-reservoir ligt gedeeltelijk binnen 
het plangebied. Binnen het invloedsgebied verandert het groepsrisico niet in verband 
met het conserverende karakter binnen dit gebied. Ook zijn er binnen het 
invloedsgebied geen nieuwe ontwikkelingen in het plan vastgelegd. 
 
De oriëntatiewaarde voor het 
groepsrisico wordt in geringe 
mate overschreden. Deze 
bedraagt namelijk 1,154 van de 
oriëntatiewaarde. De personen 
binnen het invloedsgebied 
bevinden zich voor het 
merendeel op het 
bedrijventerrein dat zich buiten 
het plangebied bevindt en een 
gedeelte woonbestemming 
binnen het plangebied. Het 
betreft hier een bestaande 
situatie die binnen deze 
bestemmingsplanprocedure niet 
wordt gewijzigd. 
 
 

Figuur 9.  Fn-curve De Veste Coevorden 
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Het groepsrisico van dit LPG-tankstation overschrijdt de oriëntatiewaarde. De 
overschrijding van de oriëntatiewaarde is een bestaande situatie en heeft tot op 
heden geen knelpunt opgeleverd. De gemeente heeft geen beleid t.a.v. 
overschrijding van de oriëntatiewaarde voor bestaande situaties. 

 

5.1.3 Verantwoordingsplicht groepsrisico LPG 
Conform het Bevi dient in verband met de vaststelling van het bestemmingsplan 
invulling te worden gegeven aan de verantwoordingsplicht van het groepsrisico GR. 
Verantwoording van het groepsrisico moet plaatsvinden indien binnen het 
invloedsgebied van de risicobron de bouw of vestiging van (beperkt) kwetsbare 
objecten worden toegelaten. 
 
Risico’s 
Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. Binnen het invloedsgebied 
van het LPG-tankstation worden geen nieuwe ontwikkelingen vastgelegd en blijft het 
groepsrisico dus ongewijzigd. De hoogte van het groepsrisico is in de grafiek 
weergegeven. Het groepsrisico overschrijdt de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico 
in geringe mate. Binnen het invloedsgebied van het tankstation zijn objecten 
aanwezig die grotendeels op het bedrijventerrein en in het woongebied zijn 
gesitueerd.  
 
Maatregelen ter beperking van het groepsrisico 
In de omgevingsvergunning van het LPG-tankstation is de doorzet van LPG aan een 
maximale hoeveelheid gebonden. Zo is in de vergunning van het LPG-tankstation de 
doorzet van LPG tot 1000 m3 per jaar gelimiteerd.  
Verder dient het tankstation aan de veiligheidseisen uit het Besluit LPG-tankstation te 
voldoen. 
De bevoorrading van LPG vindt plaats met een hitte bestendige LPG-tankwagen, 
waardoor gedurende 75 minuten dat een LPG-tankwagen in een plasbrand staat 
opgesteld, geen warme BLEVE kan ontstaan. 
Het bevoorraden van LPG vindt plaats met gebruikmaking van een verbeterde 
vulslang. Deze laatste twee maatregelen worden binnenkort aan de 
omgevingsvergunning voor milieu vastgelegd. 
Een maatregel om het aantal personen binnen het invloedsgebied te verkleinen is 
geen reële optie. 
 
Maatregelen voor zelfredzaamheid en hulpverlening 
Omdat er sprake is van aanwezigheid van mensen in de omgeving van het LPG-
tankstation zal er aandacht geschonken moeten worden aan de zelfredzaamheid en 
de hulpverlening. 
Hierbij moet worden gekeken naar de toegangswegen in geval van een calamiteit. 
Bij de vluchtroute(s) voor de aanwezigen in dit gebied moet ook rekening worden 
gehouden met de aanrijdroute voor hulpverleningsdiensten.  
In de huidige situatie hebben deze aspecten niet tot een knelpunt geleid en is de 
situatie in het nieuwe bestemmingsplan niet gewijzigd. 
De hulpverleningsdienst Drenthe adviseert over deze aspecten. 
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5.2 Spoorwegemplacement 

5.2.1 Plaatsgebonden risico emplacement 
Het plaatsgebonden risico (PR) wordt voor deze inrichtingen bepaald door de 
hoeveelheid en soort gevaarlijke stoffen die in ketelwagons op het emplacement 
staan opgesteld, waarbij handelingen zoals locwisselen en kopmaken plaatsvinden. 
Uit de risicoberekening blijkt dat het plaatsgebonden risico lager is dan 10-6. 

Voor het plaatsgebonden risico 10-6 van het spoorwegemplacement voldoet het 
plan aan de grenswaarde voor kwetsbare objecten.  

 

Voor het plaatsgebonden risico 10-6 van het spoorwegemplacement voldoet het 
plan aan de richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten.  

 

5.2.2 Groepsrisico spoorwegemplacement 
Het invloedsgebied van het emplacement is in de QRA op 3000 meter berekend. Voor 
de verantwoording van het groepsrisico moet rekening worden gehouden met dit 
invloedsgebied. Binnen het invloedsgebied verandert het groepsrisico in geringe mate 
doordat in het geactualiseerde bestemmingsplan op enkele plaatsen enkele 
woongebouwen worden voorzien van een extra woonlaag.  
Zoals in de figuur hieronder is te zien wordt oriëntatiewaarde voor de huidige situatie 
niet overschreden. Het maximaal aantal slachtoffers bedraagt circa 220 personen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 10. Fn-curve spoorwegemplacement 

 
Deze slachtoffers vallen niet alleen binnen het plangebied maar ook daarbuiten. Het 
invloedsgebied legt namelijk beslag op een veel groter gebied. Door enkele 
woongebouwen van extra woonlagen te voorzien neemt de populatie binnen het 
plangebied toe. Maar deze toename is van dien aard dat daarmee de 
oriëntatiewaarde voor het groepsrisico niet zal worden overschreden. Ten opzichte 
van de huidige situatie zit er tussen het groepsrisico en de oriëntatiewaarde nog 
zoveel ruimte dat er mogelijkheden zijn voor inbreiding in het centrumgebied. 
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Het groepsrisico van het emplacement overschrijdt de oriëntatiewaarde niet. De 
hoogte van het groepsrisico levert voor het plangebied geen belemmeringen op. 

 

5.2.3 Verantwoordingsplicht groepsrisico spoorwegemplacement 
Conform het Bevi dient in verband met de vaststelling van het bestemmingsplan 
invulling te worden gegeven aan de verantwoordingsplicht van het groepsrisico GR. 
Verantwoording van het groepsrisico moet plaatsvinden indien binnen het 
invloedsgebied van de risicobron de bouw of vestiging van (beperkt) kwetsbare 
objecten worden toegelaten. 
 
Risico’s 
Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter met mogelijkheden om enkele 
woongebouwen van extra woonlagen te voorzien. Binnen het plangebied dat binnen 
het invloedsgebied van het spoorwegemplacement ligt, neemt het groepsrisico door 
deze inbreidingsplannen toe maar leidt niet tot een onacceptabel groepsrisico en de 
oriëntatiewaarde wordt na vaststelling van het bestemmingsplan niet overschreden.  
 
Maatregelen ter beperking van het groepsrisico 
In de omgevingsvergunning van het spoorwegemplacement zijn geen specifieke 
maatregelen in de vergunning voorgeschreven om het groepsrisico te beperken. De 
enige beperking die geldt heeft te maken met het maximale aantal transporten en het 
type gevaarlijke stof dat aanwezig mag zijn. 
 
Maatregelen voor zelfredzaamheid en hulpverlening 
Omdat er sprake is van mensen in de omgeving van deze risicobron, zal er aandacht 
geschonken moeten worden aan de zelfredzaamheid en de hulpverlening. 
Hierbij moet worden gekeken naar de toegangswegen in geval van een calamiteit. 
Bij de vluchtroute(s) voor de aanwezigen in dit gebied moet ook rekening worden 
gehouden met de aanrijdroute voor hulpverleningsdiensten.  
In de huidige situatie hebben deze aspecten niet tot een knelpunt geleid en is de 
situatie in het nieuwe bestemmingsplan niet gewijzigd. 
De hulpverleningsdienst Drenthe adviseert over deze aspecten. 
 

5.3 Vervoer gevaarlijke stoffen over de spoorlijn Zwolle – Emmen  

5.3.1 Plaatsgebonden risico spoorlijn Zwolle - Emmen 
In het Basisnet spoor wordt aangegeven, dat voor de spoorlijn Zwolle - Emmen de 
veiligheidszone gemeten vanaf het spoor op 0 meter ligt. Dit betekent dat de grens- 
en richtwaarde voor het plaatsgebonden risico 10-6 niet wordt overschreden.  
De spoorlijn heeft geen plasbrandaandachtsgebied. 

Het transport van gevaarlijke stoffen levert geen knelpunten op voor het 
plaatsgebonden risico. 

 

5.3.2 Groepsrisico spoorlijn Zwolle - Emmen 
Spoorlijn Zwolle – Emmen 
Het transport van de gevaarlijke stoffen dat via het spoor binnen de gemeente 
Coevorden worden getransporteerd levert geen groepsrisico op. Het transport van 
zeer brandbare vloeistoffen levert namelijk een te klein invloedsgebied op, waardoor 
er geen sprake is van een groepsrisico. 

Het transport van gevaarlijke stoffen via het spoor levert geen knelpunt op voor 
het groepsrisico. 

Er is pas sprake van een groepsrisico als er meer dan 10 slachtoffers vallen bij een 
kans welke groter is dan 10-9.  
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5.3.3 Verantwoordingsplicht GR transport over het spoor 
Conform de circulaire RNGVS en het concept Besluit transport externe veiligheid 
dient het groepsrisico GR te worden verantwoord wanneer de oriëntatiewaarde van 
het groepsrisico wordt overschreden of het groepsrisico toeneemt. Omdat van beide 
situaties geen sprake is hoeft het GR vanwege het transport via het spoor voor deze 
procedure niet te worden verantwoord. 
 

5.4 Vervoer gevaarlijke stoffen via buisleidingen 

5.4.1 Plaatsgebonden risico buisleidingen 
Het plaatsgebonden risico (PR) wordt bepaald door het product dat via de buisleiding 
wordt getransporteerd, de druk van de leiding, de diameter alsmede de diepteligging 
van de leiding en eventuele maatregelen die aan de buisleiding zijn getroffen.  
Uit de risicoberekening met het programma Carola blijkt dat de ondergrondse 
buisleidingen geen PR10-6 contour hebben.  

Het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen levert geen knelpunten 
op voor het plaatsgebonden risico. 

 
Voor buisleidingen met een druk tot en met 40 bar moet rekening worden gehouden 
met een belemmeringenzone aan weerszijden van de leiding van 4 meter, gerekend 
uit het hart van de leiding.  
De belemmeringenstrook op de verbeelding geeft een strook van 10 meter weer. De 
breedte van de strook kan omlaag worden gebracht tot 8 meter. 
 

5.4.2 Groepsrisico (GR) Gasunie 
Van de buisleidingen is het groepsrisico met Carola berekend. Daarbij is gebruik 
gemaakt van de populatiegegevens van de professionele risicokaart. Daarbij zijn 
handmatig polygonen van objecten ingetekend met bijbehorende 
bevolkingsdichtheden. Van de buisleidingen is het groepsrisico berekend van de 
huidige situatie en van de nieuwe situatie. Hieronder is de hoogte van het groepsrisico 
voor de huidige situatie grafisch weergegeven. 

 
Figuur 11. Groepsrisico screening buisleiding N-540-63 

 

 
Figuur 12. Fn-curve buisleiding N-540-63 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding N-540-63 wordt 
gevonden bij 25 slachtoffers en een frequentie van 2.01-8. De maximale 
overschrijdingsfactor bedraagt 1,256-3. 
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Het nieuwe bestemmingsplan biedt in het 
noordelijk deel van het plangebied de 
mogelijkheid voor een evenemententerrein. 
Zie afbeelding hiernaast. Dit 
evenemententerrein grenst aan de ligging van 
de hoge druk aardgasleiding. 
Voor de risicoberekening is rekening 
gehouden met 1000 personen die op het 
evenemententerrein mogelijk zouden 
verblijven. Hierbij is uitgegaan dat overdag en 
’s nachts 100% van de personen gedurende 
1% van het jaar aanwezig zijn. 
 
 

 

Figuur 13. Ligging evenemententerrein 

 

 
Figuur 14. Groepsrisico screening buisleiding N-540-60 

 

 
Figuur 15. Fn-curve buisleiding N-540-60 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding N-540-60 wordt 
gevonden bij 50 slachtoffers en een frequentie van 5,12-7. De overschrijdingsfactor 
bedraagt 0,128.  
Uit de berekening blijkt dat het groepsrisico ten opzichte van de bestaande situatie 
nauwelijks toeneemt. Dit is toe te schrijven aan de korte verblijfstijd dat deze 
personen tijdens een evenement in het gebied aanwezig zijn. 
Het aantal slachtoffers neemt niet toe en de kans van de overschrijdingsfactor neemt 
met 0,05-7 toe. Deze toename is verwaarloosbaar. 

Het transport van gevaarlijke stoffen via de buisleidingen van de Nederlandse 
Gasunie levert, rekening houdend met het evenemententerrein, geen knelpunt 
op voor het groepsrisico. 

 

5.4.3 Verantwoordingsplicht groepsrisico 
Op basis van het Bevb moet het groepsrisico in de toelichting van het 
bestemmingsplan worden verantwoord. In het zuidelijk deel van het plangebied is er 
geen sprake van een groepsrisico. In het noordelijk deel van het plangebied neemt 
het groepsrisico in de frequentie binnen het invloedsgebied van de leiding N-540-60 
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met 0,02-7 toe. Het aantal slachtoffers neemt niet toe door de ontwikkeling van het 
evenemententerrein. In verband met de lage aanwezigheidsfactor neemt het 
groepsrisico op deze locatie nauwelijks toe. De toename is beduidend lager dan 10% 
en het groepsrisico bedraagt afgerond circa 10% van de oriëntatiewaarde. Op grond 
van de Ministeriële regeling externe veiligheid buisleidingen kan in deze situatie 
worden volstaan met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. Hierdoor kan 
onderzoek naar een alternatieve locatie achterwege blijven en is een onderzoek naar 
risicoreducerende maatregelen niet noodzakelijk. 
 
Maatregelen voor zelfredzaamheid en hulpverlening 
In dit geval geldt voor de verdere invulling van het plan dat vluchtroutes zodanig 
gesitueerd dienen te worden, zodat bij een calamiteit de vluchtroute van de risicobron 
af gesitueerd is. 
Ook hier geldt dat voorkomen moet worden dat vluchtroutes samenvallen met de 
toegangswegen voor hulpdiensten. 
De hulpverleningsdienst Drenthe adviseert ten aanzien van deze aspecten. 
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6 Conclusies en EV-advies 

 
De gemeente Coevorden is voornemens het geactualiseerde bestemmingsplan 
“Coevorden centrumring” vast te stellen. Voor het plangebied moet rekening worden 
gehouden met een aantal risicobronnen. Het plan is getoetst aan de eisen uit het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit externe veiligheid buisleidingen en 
de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen anticiperend op het Basisnet 
vervoer gevaarlijke stoffen. 
 

6.1 Plaatsgebonden risico 

Binnen het plangebied ligt een PR10-6 risicocontouren van het LPG-vulpunt van het 
LPG-tankstation De Veste. Uit de toetsing is gebleken dat de grenswaarde voor het 
plaatsgebonden risico voor het onderzochte bestemmingsplan Coevorden 
centrumring niet wordt overschreden. Ook de richtwaarde voor het plaatsgebonden 
risico wordt niet overschreden doordat binnen de PR10-6 geen bouwvlakken zijn 
vastgelegd. In de regels dient te worden opgenomen dat binnen de afstand die geldt 
voor nieuwe situaties geen objecten mogen worden gerealiseerd. Daarbij kan een 
wijzigingbevoegdheid worden opgenomen waardoor PR10-6 contouren kunnen 
worden gewijzigd, als gevolg van wijziging van wet- en regelgeving. 
 
De overige risicobronnen in of nabij het plangebied hebben geen PR10-6 contour. 
 

6.2 Groepsrisico 

Het bestemmingsplan Coevorden centrumring leidt niet tot slechts een geringe 
verandering of geringe toename van het groepsrisico. Vanwege het overwegende 
conserverende karakter en in enkele gevallen dat er op enkele locaties inbreiding van 
woningruimte mogelijk wordt gemaakt neemt het groepsrisico binnen het 
invloedsgebied van het spoorwegemplacement en een evenemententerrein binnen 
het invloedsgebied van een aardgas buisleiding in geringe mate toe. De toename van 
het groepsrisico is van geringe omvang en leidt zeker niet tot een overschrijding van 
de oriëntatiewaarde en blijft de hoogte van het groepsrisico acceptabel. 
Er is dus sprake van een acceptabele situatie qua hoogte van het groepsrisico. 
 

6.3 Verantwoordingsplicht groepsrisico 

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan geeft de externe veiligheid regelgeving 
de verplichting om het groepsrisico te verantwoorden. De wijze waarop en hoe ver de 
verantwoording gaat is per regeling verschillend.  
 

6.3.1 Advies verantwoording groepsrisico 
Als conclusie voor het groepsrisico kan worden gegeven dat de hoogte van het 
groepsrisico door de actualisatie van het plan, waarbij op enkele locaties het aantal 
personen toe kan nemen, binnen het plangebied acceptabel is. Algemeen geldt dat de 
huidige situatie positief wordt herbestemd en er daarnaast geen onaanvaardbare 
situaties in het plangebied mogelijk worden gemaakt die ongedaan moeten worden 
gemaakt.  
Door de aanwezigheid van diverse risicobronnen, onderscheiden in stationaire 
risicobronnen, transport over het spoor en via buisleidingen, is er een bepaald externe 
veiligheidsrisico aanwezig. Deze risico’s zijn bij de gemeente en bij de hulpdiensten 
(brandweer) bekend en kunnen bestuurlijk aanvaardbaar worden geacht. 
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Hierna is per externe veiligheidsregeling invulling gegeven aan de verschillende 
verplichte onderdelen die ten minste in de verantwoording aan de orde moeten 
komen. De gemeente heeft de vrijheid om de verantwoording aan te vullen, mits geen 
tekort wordt gedaan aan de verplichte onderdelen van de verantwoording, zoals 
hierna is aangegeven. 
 

Besluit externe veiligheid inrichtingen: 
Het groepsrisico dient op grond van artikel 13 van het Bevi te worden verantwoord 
indien binnen het invloedsgebied van de risicobron de bouw of vestiging van (beperkt) 
kwetsbare objecten worden toegelaten. 
Artikel 13 Bevi: 
13a De dichtheid van de bevolking rondom het LPG-tankstation is vermeld in bijlage 

1. Door de vaststelling van het plan neemt het groepsrisico niet toe.  
 De dichtheid van de omgeving rondom het spoorwegemplacement is vermeld in 

de QRA van bijlage 4 van dit rapport. 

13b De hoogte van het groepsrisico rondom het LPG-tankstation is vermeld in de 
bijlage 1 van dit rapport. Conclusie ervan is dat het groepsrisico de 
oriëntatiewaarde in lichte mate wordt overschreden bij een lage frequentie. Het 
groepsrisico neemt niet toe. 

 De hoogte van het groepsrisico rondom het emplacement is vermeld in de QRA 
in bijlage 4 van dit rapport. Conclusie ervan is dat het groepsrisico de 
oriëntatiewaarde niet overschrijdt. Door de nieuwe ontwikkelingen op enkele 
locaties in het centrum, waarbij enkele woonlagen kunnen worden verhoogd zal 
het groepsrisico enigszins toenemen, maar is slechts marginaal. 

13c De maatregelen die zijn getroffen waardoor het groepsrisico zoveel mogelijk 
wordt beperkt, is in de omgevingsvergunningen van het LPG-tankstation 
vastgelegd. Zo is de doorzet van LPG beperkt tot 1000 m3 per jaar. Verder dient 
het LPG-tankstation te voldoen aan de maatregelen die zijn vastgelegd in het 
Besluit LPG-tankstations milieubeheer en zullen aanvullende maatregelen m.b.t. 
de LPG-tankwagen en de LPG-vulslang nog in de omgevingsvergunning voor 
milieu worden vastgelegd. 

 In de omgevingsvergunning van het emplacement zijn geen specifieke 
maatregelen getroffen om het groepsrisico te beperken. 

13d-g Maatregelen in het plan om het groepsrisico verder te beperken zijn niet 
genomen, omdat er geen knelpunten zijn. Evenmin zijn er voornemens om 
maatregelen te treffen om het groepsrisico te verlagen of dat er in de nabije 
toekomst nog maatregelen worden getroffen om het groepsrisico te verlagen. 
Ook heeft er geen afweging plaatsgevonden om de voor- en nadelen af te 
wegen omdat de nieuwe ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van het 
emplacement van geringe aard zijn. 

13 h-i Het bestuur van de hulpverleningsdienst Drenthe (regionale brandweer) 
adviseert desgevraagd over de aspecten zelfredzaamheid binnen het 
invloedsgebied en over de mogelijkheden om een calamiteit bij de (Bevi) 
inrichting te kunnen bestrijden en adviseert over de bereikbaarheid. 

De QRA’s voor LPG en het emplacement zijn respectievelijk in bijlage 1 en 4 
bijgevoegd. 
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Besluit externe veiligheid buisleidingen: 
Het groepsrisico dient op grond van artikel 12 van het Bevb te worden verantwoord 
indien binnen het invloedsgebied van de risicobron de bouw of vestiging van (beperkt) 
kwetsbare objecten worden toegelaten. 
Artikel 12 Bevb: 
12a De dichtheid van de bevolking is per buisleiding vermeld in hoofdstuk 5 van dit 

rapport. Door de vaststelling van het plan neemt het groepsrisico in geringe 
mate toe in verband met de nieuwe ontwikkeling van een evenemententerrein 
binnen het invloedsgebied van een buisleiding. 

12b De hoogte van het groepsrisico is per 1000 meter buisleiding in Carola 
berekend. De resultaten daarvan zijn vermeld in hoofdstuk 5 van dit rapport. 
Conclusie ervan is dat het groepsrisico nabij buisleidingen, die voor het 
bestemmingsplan van belang zijn, ruimschoots beneden de oriëntatiewaarde 
voor het groepsrisico ligt. 

12c-e Omtrent de maatregelen ter beperking van het groepsrisico alsmede andere 
mogelijkheden voor de ruimtelijke ontwikkeling die kunnen leiden tot een lager 
groepsrisico en de mogelijkheden om het groepsrisico in de nabije toekomst te 
verlagen hoeven in dit bestemmingsplan niet te worden verantwoord. Deze 
aspecten zijn namelijk niet verplicht om te worden meegewogen omdat het 
groepsrisico minder dan 10% toeneemt en 10% beneden de oriëntatiewaarde 
voor het groepsrisico ligt. 

12 f-g Het bestuur van de hulpverleningsdienst Drenthe (regionale brandweer) 
adviseert desgevraagd over de aspecten zelfredzaamheid binnen het 
invloedsgebied en over de mogelijkheden om een calamiteit bij de (Bevi) 
inrichting te kunnen bestrijden en adviseert over de bereikbaarheid. 

 
De QRA voor buisleidingen is in bijlage 3 bijgevoegd. 

 

Circulaire risico normering vervoer gevaarlijke stoffen: 
Ten aanzien van het transport van gevaarlijke stoffen via het spoor hoeft het 
groepsrisico niet te worden verantwoord, omdat de oriëntatiewaarde voor het 
groepsrisico niet wordt overschreden en het groepsrisico binnen het invloedsgebied 
niet toeneemt. 
 
Voor de berekening van het groepsrisico is de QRA voor het transport via het spoor in 
bijlage 2 bijgevoegd. 

 

6.4 Advies HVD (regionale brandweer)  

Op grond van artikel 13, derde lid van het Bevi en artikel 12, tweede lid van het Bevb, 
dient voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan advies te worden 
gevraagd aan het bestuur van de regionale brandweer van de Hulpverleningsdienst 
Drenthe (HVD). 
De HVD adviseert over de zelfredzaamheid en de mogelijkheid voor de bestrijding 
van een ramp alsmede over de bereikbaarheid van het gebied waar zich een ramp 
kan voordoen. 
Ten aanzien van het transport via het spoor geldt in dit geval geen 
groepsrisicoverantwoording en hoeft de HVD daaromtrent niet om advies te worden 
gevraagd. 
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6.5 Advies en regels bestemmingsplan Coevorden centrumring 

6.5.1 LPG-tankstation 
Voor het LPG-tankstation geldt dat ten minste moet worden voldaan aan de wettelijke 
normen van het Bevi. Dit wil o.a zeggen dat: 
- de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico 10-6 zowel voor de bestaande 

als de nieuwe situatie niet mag worden overschreden (geldt voor kwetsbare 
objecten).  

- binnen het plaatsgebonden risico 10-6 geen nieuwe beperkt kwetsbare 
objecten worden toegestaan. 

Het plaatsgebonden risico 10-6 voor LPG-tankstations wordt veroorzaakt door het 
LPG-vulpunt, het LPG-reservoir en het LPG-aflevertoestel. 
De terreinen van de Bevi-bedrijven, zoals het LPG-tankstation en het 
spoorwegemplacement, als Bevi-bedrijf als zodanig op de verbeelding aan te duiden. 
 

6.5.2 Buisleidingen 

De buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen onder hoge druk groter dan 
16 bar moeten ten minste voldoen aan de wettelijke norm van het Bevb. Dit wil o.a 
zeggen dat: 
- binnen de belemmeringenstrook geen nieuwe bouwwerken worden 

toegestaan. 
- er binnen de belemmeringenstrook een vergunningenstelsel geldt voor werken 

of werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de integriteit en werking van 
de buisleiding, niet zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet 
informatie-uitwisseling ondergrondse netten. 

- de aanleg of vervanging van een buisleiding wordt zodanig uitgevoerd dat op 
een afstand van 5 meter gemeten vanuit het hart van de buisleiding niet hoger 
is dan 10-6 per jaar. Voor een buisleiding tot en met een druk van 40 bar geldt 
een afstand van 4 meter vanuit het hart van de leiding. 

 

6.5.3 Verbeelding bestemmingsplan Coevorden centrumring 
 
Inrichtingen 
Van bedrijven die onder het Bevi vallen, zoals het LPG-tankstation wordt de PR10-6 
contour voor de bestaande situatie op de verbeelding weergegeven.  
 
Buisleidingen 
De buisleidingen waarmee gevaarlijke stoffen onder hoge druk (>16 bar) worden 
getransporteerd dienen op de verbeelding te worden geplaatst. De 
belemmeringenzone van 4 meter voor ondergrondse leidingen dient eveneens op de 
verbeelding te worden gezet, waarvoor een dubbelbestemming geldt.  
De huidige gasleidingstroken van 10 meter dienen te worden verkleind tot 8 meter, 
waarbij aan weerszijden van de leiding een belemmeringenstrook van 4 meter, 
gemeten uit het hart van de leiding, aanwezig is.  
Het invloedsgebied van de buisleidingen wordt niet op de verbeelding weergegeven. 
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Bijlage 1: LPG groepsrisico berekening (LPG-rekentool) 



LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: BP Bedrijventerreinen Coevorden

Disclaimer
De LPG-rekentool is aangepast op het Revi, zoals deze in juli 2007 in werking is getreden. Dit betekent dat
de LPG-rekentool nu de mogelijkheid biedt om te rekenen met:

•	Nieuwe situaties, (nieuwe ruimtelijke besluiten of milieubeheervergunningen).
•	Bestaande situaties.
•	Zowel nieuwe als bestaande situaties (de tool geeft beide fN-curves).

Nieuwe situaties
Nieuwe situaties zijn bestemmingsplannen of milieubeheervergunningen die voor 2010, of voordat de
LPG-branche de convenantmaatregelen heeft gerealiseerd, worden vastgesteld. 
Bij de berekening voor nieuwe situaties, wordt gebruik gemaakt van de bestaande LPG-rekentool, welke
gebaseerd is op de faalfrequenties zoals opgenomen in het Revi 2004. Daarom wordt dit onderdeel van de
rekentool ook ‘Revi 2004’ genoemd. De convenant-maatregelen (verbeterde losslang, coating op de
tankwagen) worden bij deze berekening niet meegenomen.

Betrouwbaarheid berekening Revi 2004
Indien de entree-criteria in het begin van de invulbladen van de rekentool juist worden ingevuld, dan heeft het
rekenresultaat van de LPG-rekentool een zeer hoge, met een QRA te vergelijken, betrouwbaarheid. 

Bestaande situaties
Bestaande situaties zijn situaties waarbij geen nieuw ruimtelijk besluit of nieuwe milieubeheervergunning
speelt of waarbij het effect van een ‘niet urgente’ sanering van een LPG-tankstation moet worden
beoor¬deeld.  Bij dit onderdeel van de rekentool, dat ‘Revi 2007’ wordt genoemd, zijn de de effecten van de
convenantmaatregelen ingebouwd. 

Betrouwbaarheid berekening 2007
Het integreren van de convenantmaatregelen maakt het niet mogelijk om uitkomsten te genereren met een
vergelijkbare betrouwbaarheid als bij de ‘Revi 2004’ berekening. 

De verminderde betrouwbaarheid wordt veroorzaakt doordat bij de ‘Revi 2004-berekening’ sprake is van één
zeer dominant scenario, de Bleve. Dit scenario dicteert vrijwel de gehele uitkomst. Door de
convenantmaatregelen is bij de ‘Revi 2007-berekening’ het Bleve-scenario van sterk verminderd belang. Ook
is de bijdrage van de losslang in de risicoberekening sterk gereduceerd. Door het wegvallen van deze
‘bovenliggende’ risicoscenario’s, wordt het voorheen onderliggende scenario, het ontwijken van gaswolk bij
de ondergrondse tank, mede bepalend. De verspreiding van deze gaswolk en de plaats van ontsteking van
deze wolk, wordt beïnvloed door de windrichting en de locatiespecifieke aanwezigheid van
ontstekingsbronnen. Het effect op het GR van de gaswolk (zowel directe ontsteking als vertraagde onsteking)
is met complexe wiskundige formules benaderd en is daarmee niet zo eenvoudig en precies berekend als bij
de Bleve scenario's. Het is daarom aannemelijk te veronderstellen dat de nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid van de REVI 2007 module van de tool iets lager is dan de REVI 2004 module van de tool.

Overigens wordt opgemerkt dat de REVI 2007 module van de tool als laatste stap voor de presentatie van
het resultaat een veiligheidsfactor toepast waardoor het GR minimaal gelijk is, en in andere gevallen hoger
ligt dan de GR curve berekend met Safeti-NL (voor slachtofferaantallen hoger dan 13).

Daarom: Indien de Revi 2007 berekening volledig betrouwbaar moet zijn, of wanneer de uitkomst zeer nabij
de oriëntatiewaarde ligt, wordt het uitvoeren van een volwaardige QRA met Safeti-NL aanbevolen. 
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: BP Bedrijventerreinen Coevorden

Basis Gegevens
Project BP Bedrijventerreinen Coevorden

Locatie LPG-tankstation

Straat Parallelweg

Huisnummer 39

Postcode 7741KA

Berekening uitgevoerd door

Naam organisatie Steunpunt EV Drenthe

Naam persoon Henk Zwiers

Telefoonnummer 0611617942

Datum berekening 2012-11-30

Overig

Alleen een groepsrisicoberekening volgens Revi2007 Ja

Pagina 2 - 13



LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: BP Bedrijventerreinen Coevorden

Toepasbaarheid

Tankstation
  1. LPG vulpunt, voorraadtank en afleverzuil maken onderdeel uit van één openbaar tankstation? Ja

  2. Worden op het LPG tankstation ook nog één of meer van de volgende stoffen verladen

        - Waterstof Nee

  3. LPG voorraadtank wordt bevoorraad met LPG tankwagens? Ja

  4. Eén LPG vulpunt bedient één LPG voorraadtank? Ja

  5. LPG voorraadtank heeft een volume van 20 m3 of 40 m3 ? Ja

  6. LPG voorraadtank is in de grond ingegraven of ingeterpt? Ja

  7. De afstand van het LPG vulpunt tot aan de LPG voorraadtank bedraagt 10-50m

  8. Zijn er venstertijden van toepassing op de laadtijden van de LPG-tankwagen? Nee

  9. De LPG doorzet is in de milieuvergunning beperkt tot 500 m3, 1000 m3 of 1.500 m3? Ja

10. Bevinden zich mensen (niet behorend tot de inrichting van het LPG tankstation) binnen 

      een cirkel rondom het vulpunt (eventueel ondergrondse tank) met een straal van 25 meter? Nee

Bevolking

Binnen een straal van 150 meter van het vulpunt of ondergrondse tank komen de volgende items voor:

Verzorgingstehuis, verpleegtehuis, ziekenhuis, kinderdagverblijf

Evenementenhal, congrescentrum, dierentuin

Bioscoop, theater, (voetbal)stadion

Zwembad, sporthal, tennisbaan

Of andere functies met afwijkende verblijfstijden

De rekentool is geschikt voor deze situatie
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: BP Bedrijventerreinen Coevorden

Technische gegevens

Aanrijkans
De opstelplaats van de tankwagen is gelegen op een (wegrij-) strook naast een weg waarbij de

toegestane snelheid maximaal 70 km/h bedraagt

Omgevingsbrand
1. Afstand tussen afleverzuil LPG en LPG vulpunt:

    minder dan 17,5 meter

2. Afstand tussen afleverzuil benzine en LPG vulpunt:

    5 meter of meer

3. Afstand tussen opstelplaats benzine tankauto en LPG vulpunt:

    25 meter of meer

4. Hoogte gebouw tankstation:

    tussen 5 en 10 meter

5. Is het tankstation voorzien van brandwerende voorzieningen (30 minuten brandwerende wanden) en

maximaal 50% gevelopeningen? :

    Ja

6. Afstand tussen gebouw tankstation en LPG vulpunt:

    minder dan 10 meter
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: BP Bedrijventerreinen Coevorden

Omgevingsinput vulpunt

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Tankstation De Veste
LPG doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Ja

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 2.1 5 2.5 5

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 24.8 124 124 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

wonen en werken combi 0 0

Totaal 126.5 5
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: BP Bedrijventerreinen Coevorden

Omgevingsinput vulpunt

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Tankstation De Veste
LPG doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Ja

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 12.1 29 14.5 29

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 3.2 16 16 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 30.2 151 151 30.2

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

wonen en werken combi 5 2

Totaal 186.5 61.2
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: BP Bedrijventerreinen Coevorden

Omgevingsinput vulpunt

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Tankstation De Veste
LPG doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Ja

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 16.7 40 20 40

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 0.4 2 2 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 1.6 8 8 1.6

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

wonen en werken combi 0 0

Totaal 30 41.6
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: BP Bedrijventerreinen Coevorden

Omgevingsinput ingeterpte tank

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Tankstation De Veste
LPG doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Ja

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 0.8 2 1 2

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 4.8 24 24 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 30.2 151 151 30.2

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

wonen en werken combi 0 0

Totaal 176 32.2
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Project: BP Bedrijventerreinen Coevorden

Omgevingsinput ingeterpte tank

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Tankstation De Veste
LPG doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Ja

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 0 0 0 0

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 20 100 100 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 1.6 8 8 1.6

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

wonen en werken combi 0 0

Totaal 108 1.6
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: BP Bedrijventerreinen Coevorden

Omgevingsinput ingeterpte tank

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Tankstation De Veste
LPG doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Ja

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
Omgevingsfactor Invoer Invoer Aantal Aantal

aantal aantal personen personen dag personen nacht
(100 %)

Woningen  [aantal] 13.3 32 16 32

Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 40 uur  [ha] 1.2 6 6 0

Industriegebieden midden, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog, 40 uur  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden laag, 7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden midden,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Industriegebieden hoog,  7/24  [ha] 0 0 0 0

Scholen, 40 uur 0 0 0

wonen en werken combi 0 0

Totaal 22 32
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: BP Bedrijventerreinen Coevorden

Resultaat REVI2007

Groepsberekening 1
Naam groepsberekening Tankstation De Veste
LPG doorzet per jaar (m3) 1000
Inhoud ondergrondse tank (m3) 20
Actuele situatie Ja

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter
aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers

code scenario dag dag nacht nacht
O1D20 Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3 176.00 164.48 32.20 30.09
B1 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 126.50 126.50 5.00 5.00
B2 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 126.50 126.50 5.00 5.00
B3 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld 126.50 126.50 5.00 5.00
B4 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld 126.50 126.50 5.00 5.00
B5 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld 126.50 90.95 5.00 3.59
B6 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld 126.50 65.36 5.00 2.58
B7 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld 126.50 34.28 5.00 1.35
T1 Intrinsiek falen van de bovengrondse tank 126.50 126.50 5.00 5.00

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter
aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers

code scenario dag dag nacht nacht
O1D20 Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3 108.00 4.67 1.60 1.00
B1 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 186.50 186.50 61.20 61.20
B2 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 186.50 186.50 61.20 61.20
B3 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld 186.50 186.50 61.20 61.20
B4 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld 186.50 20.00 61.20 8.25
B5 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld 186.50 1.07 61.20 0.06
B6 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld 186.50 0.60 61.20 0.18
B7 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld 186.50 0.09 61.20 0.01
T1 Intrinsiek falen van de bovengrondse tank 186.50 186.50 61.20 61.20

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter
aanwezigen slachtoffers aanwezigen slachtoffers

code scenario dag dag nacht nacht
O1D20 Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3 22.00 1.00 32.00 1.77
B1 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 30.00 30.00 41.60 41.60
B2 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld 30.00 30.00 41.60 41.60
B3 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld 30.00 7.17 41.60 13.28
B4 Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld 30.00 0.04 41.60 0.02
B5 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld 30.00 0.09 41.60 0.02
B6 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld 30.00 0.00 41.60 0.00
B7 Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld 30.00 0.00 41.60 0.00
T1 Intrinsiek falen van de bovengrondse tank 30.00 30.00 41.60 41.60
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: BP Bedrijventerreinen Coevorden

Resultaat grafisch weergegeven
Groepsberekening 1 Tankstation De Veste oriëntatiewaarde Revi2007 overschreden
Groepsberekening 2
Groepsberekening 3
Groepsberekening 4
Aanbevolen wordt om een volwaardige QRA te doen met Safeti-NL
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LPG groepsrisico berekeningsmodule
Project: BP Bedrijventerreinen Coevorden

Toelichting
De grafiek geeft het groepsrisico aan voor de ingevoerde situatie. Het groepsrisico is berekend met de
rekenmodule van www.groepsrisico.nl. Deze module is uitsluitend geschikt voor standaardsituaties. De
module geeft een indicatie van het groepsrisico. Voor een gedetailleerde berekening dient een risicoanalyse
met SAFETI-NL te worden uitgevoerd.

De rekenresultaten kunnen worden gebruikt bij het invullen van de verantwoordingsplicht zoals bedoeld in
artikel 12 en 13 van het "Besluit externe veiligheid inrichtingen'. Een oordeel over de toelaatbaarheid van het
berekende groepsrisico dient te geschieden op basis van alle elementen van de verantwoordingsplicht. Zie
hiervoor de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico.

Deze rekenmodule is ontwikkeld door ingenieursbureau Oranjewoud, in samenwerking met het ministerie van
VROM en de Vereniging Vloeibaar Gas.

Rekenmodule groepsrisico LPG, versie 2.2
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Bijlage 2: QRA transport spoorlijn Zwolle-Emmen 
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Bijlage 3: QRA transport via buisleidingen 
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1 Inleiding 

De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen 

voor het uitvoeren van risicoanalyses aan ondergrondse gelegen hogedruk 

aardgastransportleidingen [1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA. 

CAROLA is een software pakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, 

specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse 

hogedruk aardgastransportleidingen. 

 

Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon 

die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval 

met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door 

middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart. 

 

Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer 

leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een 

ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt 

weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as 

het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van 

tenminste N doden. 

 

Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals 

die worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen. 

 

Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten 

mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor 

(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als 

richtwaarde. 

 

Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op 

F·N2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer 

dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd 

gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent 

aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de 

verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd. 

 



Pagina 5 van 26
  

2 Invoergegevens 

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

1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn 

uitgevoerd op 07-03-2013.    

 

Dit project is opgeslagen onder de naam  H:\STEUNPUNT PROVINCIE\Coevorden\BP 

Coevorden centrumring\Coevorden Centrumring.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 04-03-

2013. 

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

weerstation Twente. 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 

navolgende secties. 

 

2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 

 

2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 

meegenomen in de risicostudie. 

 

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

gegevens 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

A-594-03 457.00 66.20 21-02-2013 

N.V. A-577 219.10 66.20 21-02-2013 
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Nederlandse 

Gasunie 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

A-580 323.90 66.20 21-02-2013 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

N-540-63 212.00 40.00 21-02-2013 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

N-525-62 323.90 40.00 21-02-2013 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

N-525-64 168.30 40.00 21-02-2013 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

N-525-65 168.30 40.00 21-02-2013 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

N-526-10 323.90 40.00 21-02-2013 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

N-540-60 219.10 40.00 21-02-2013 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

N-540-62 114.30 40.00 21-02-2013 

  

 

  

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 
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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 

A-594-03 striktere 

begeleiding van 

werkzaamheden 

11188.130 15735.960 

 

2.3 Populatie 

Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de 

aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd. De relevante populatie is weergegeven in 

figuur 2.3 

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 

 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 

 

Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage 
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Personen 

Beukenlaan Wonen 176.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

Beukenlaan 

werken 

Werken 50.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

Beukenlaan 

wonen/werk 

Wonen 7.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

100/ 100/ 7/ 1/ 

100/ 100 

Morseweg Werken 52.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

Morseweg 

wonen 

Wonen 9.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

Morseweg 

wonen/werk 

Wonen 12.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

100/ 100/ 7/ 1/ 

100/ 100 

Maatschapp

elijk 

Evenement 300.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

Schilderswij

k 

Wonen 990.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

Schilderswij

k 

wonen/werk 

Wonen 240.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

100/ 100/ 7/ 1/ 

100/ 100 

Cramerlaan Wonen 14.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

Evenemente

nterrein 

Evenement 1000.0   Toevoegen 

Nieuwe 

Populatie 

  

 

 

Populatiebestanden 

Pad Type Aantal Percentage 

Personen 
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3 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. 

 

3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor A-594-03 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor A-577 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor A-580 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor N-540-63 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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3.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor N-525-62 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

3.6 Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor N-525-64 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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3.7 Figuur 3.7 Plaatsgebonden risico voor N-525-65 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

3.8 Figuur 3.8 Plaatsgebonden risico voor N-526-10 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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3.9 Figuur 3.9 Plaatsgebonden risico voor N-540-60 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

3.10 Figuur 3.10 Plaatsgebonden risico voor N-540-62 van N.V. Nederlandse 

Gasunie 

 

 

 

  

 

1E-4  
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1E-7  
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4 Groepsrisico screening 

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.  

 

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor A-594-03 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 12150.00 en stationing 

13150.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1 

Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor A-594-03 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor A-577 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 11820.00 en stationing 

12820.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

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 A-577 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

 

4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor A-580 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 11690.00 en stationing 

12690.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3 

Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor A-580 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor N-540-63 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 25 

slachtoffers en een frequentie van 2.01E-008. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 1.256E-003 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 

40.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 

betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4 

Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor N-540-63 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.5 Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor N-525-62 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 4.5 

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

curve voor N-525-62 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

 

4.6 Figuur 4.6 Groepsrisico screening voor N-525-64 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 

360.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.6 

Figuur 4.6 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor N-525-64 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.7 Figuur 4.7 Groepsrisico screening voor N-525-65 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 

80.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 

betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.7 

Figuur 4.7 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor N-525-65 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.8 Figuur 4.8 Groepsrisico screening voor N-526-10 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 35400.00 en stationing 

35520.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

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 N-526-10 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

 

4.9 Figuur 4.9 Groepsrisico screening voor N-540-60 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 50 

slachtoffers en een frequentie van 5.12E-007. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.128 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1960.00 en stationing 

2960.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.9 

Figuur 4.9 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor N-540-60 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.10 Figuur 4.10 Groepsrisico screening voor N-540-62 van N.V. Nederlandse 

Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 50 

slachtoffers en een frequentie van 5.12E-007. 

 

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 0.00. 

Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 

betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.10 

Figuur 4.10 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-

curve voor N-540-62 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 

van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt 

voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van 

groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 

 

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor A-594-03 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de 

kilometer tussen stationing 12150.00 en stationing 13150.00 

 

 

5.2 Figuur 5.2 FN curve voor A-577 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de 

kilometer tussen stationing 11820.00 en stationing 12820.00 
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5.3 Figuur 5.3 FN curve voor A-580 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de 

kilometer tussen stationing 11690.00 en stationing 12690.00 

 

 

5.4 Figuur 5.4 FN curve voor N-540-63 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de 

kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 40.00 

 

 

5.5 Figuur 5.5 FN curve voor N-525-62 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de 

kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00 
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5.6 Figuur 5.6 FN curve voor N-525-64 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de 

kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 360.00 

 

 

5.7 Figuur 5.7 FN curve voor N-525-65 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de 

kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 80.00 

 

 

5.8 Figuur 5.8 FN curve voor N-526-10 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de 

kilometer tussen stationing 35400.00 en stationing 35520.00 
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5.9 Figuur 5.9 FN curve voor N-540-60 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de 

kilometer tussen stationing 1960.00 en stationing 2960.00 

 

 

5.10 Figuur 5.10 FN curve voor N-540-62 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de 

kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00 
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1 Inleiding 

 
In Coevorden bevindt zich een spoorwegemplacement. Het wordt voornamelijk gebruikt voor 
de doorvoer van goederen vanuit of naar Emmen, Duitsland of Mariënberg. ProRail vraagt 
voor het emplacement te Coevorden een nieuwe milieuvergunning aan. Ten behoeve van 
deze milieuvergunningsaanvraag dient de externeveiligheidssituatie inzichtelijk gemaakt te 
worden. Door middel van een QRA wordt de externeveiligheidssituatie van het emplacement 
berekend en getoetst.  
In dit kader heeft ProRail Oranjewoud/Save opdracht verleend om de QRA uit te voeren.  
 
Deze rapportage schetst de resultaten van de uitgevoerde kwantitatieve risicoanalyse (QRA). 
 
In hoofdstuk 2 zullen beknopt de basisbegrippen van het externeveiligheidsbeleid worden 
toegelicht. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten voor de QRA behandeld. Tenslotte 
worden in hoofdstuk 4 de resultaten en in hoofdstuk 5 de conclusies gepresenteerd.  
 
De berekeningen zijn uitgevoerd conform de meest recente basisinformatie, zoals vastgelegd 
in het Rekenprotocol vervoer gevaarlijke stoffen per spoor [1]1. Er is gebruikgemaakt van het 
rekenprogramma SAFETI‐NL [3], dat gebaseerd is op de vastgelegde literatuur voor risico‐
modellering [4, 5 en 6].  
 
 

                                                                 
1. Dit protocol betreft op dit moment een concept. Met uitzondering van de benadering van 

de warme BLEVE voor het doorgaande vervoer is dit rapport door het DOEV goedgekeurd. 
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2 Externe veiligheid en spoorvervoer 

 

2.1 Emplacement 

 
Binnen het risicobeleid wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over doorgaande sporen, de 'vrije baan', en behandeling van wagens 
beladen met gevaarlijke stoffen op goederenrangeeremplacementen. Volgens dit 
onderscheid is er dus sprake van een 'vrijebaanrisico' en een emplacementair risico. In dit 
geval is er alleen sprake van handelingen op het emplacement en wordt derhalve niet nader 
ingegaan op de risico's ten gevolge van het doorgaande verkeer.  
 
 

2.2 Plaatsgebonden risico en groepsrisico 

 
Naast het verschil tussen emplacementair risico en vrijebaanrisico wordt onderscheid 
gemaakt in twee grootheden om het risiconiveau vanwege activiteiten met gevaarlijke stoffen 
in relatie tot hun omgeving aan te geven. Het betreft de grootheden groepsrisico (GR) en 
plaatsgebonden risico (PR), waarbij de beoordeling onder meer plaatsvindt op de gevolgen 
voor kwetsbare bestemmingen. Zowel het plaatsgebonden risico als het groepsrisico zijn in 
deze risicoanalyse meegenomen. 
 
 

2.2.1 Plaatsgebonden risico 

 
Het PR is gedefinieerd als de plaatsgebonden kans per jaar op overlijden van een 
onbeschermd individu ten gevolge van ongevallen met een bepaalde risicovolle activiteit. Het 
PR wordt aangegeven met risicocontouren langs het spoor of rondom het emplacement. 
 
Voor het plaatsgebonden risico geldt een getalsnorm inhoudend de maximaal toelaatbare 
overlijdenskans voor een individu van: 
• 1 op 100.000 per jaar (10‐5/j) voor bestaande situaties; 
• 1 op 1.000.000 per jaar (10‐6/j) voor nieuwe situaties. 
 
Dit betekent dat voor nieuwe situaties de grenswaarde wordt overschreden indien zich 
woningen of kwetsbare objecten binnen de 10‐6/jr‐risicocontour bevinden. Voor bestaande 
situaties is de grenswaarde gesteld op 10‐5 per jaar. Deze grenswaarden zijn juridisch harde 
normen. 
 
 

2.2.2 Groepsrisico 

 
Het GR is de cumulatieve kans per jaar dat ten minste een aantal mensen het slachtoffer 
wordt van een ongeval. Het GR valt niet aan te geven met risicocontouren langs het spoor, 
maar met een grafiek met een zogenaamde fN‐curve. Hierin wordt het overlijden van een 
groep van tenminste een bepaalde omvang afgezet tegen de kans daarop per jaar. Het 
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Voorbeeld van de weergave van de groepsrisico-curve 
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Grafiek 1: groepsrisico met fN-curve en oriëntatiewaarde.  

groepsrisico wordt gezien als een indicatie van de maatschappelijke ontwrichting als gevolg 
van een calamiteit. 
 
Er wordt binnen het GR geen verschil gemaakt tussen bestaande en nieuwe situaties. Het GR 
kent ook geen grenswaarde, maar een oriëntatiewaarde (OW). Het bevoegd gezag heeft de 
mogelijkheid om (bij overschrijding van de OW) gemotiveerd op basis van een belangen‐
afweging van de oriëntatiewaarde af te wijken. Dit is haar zo geheten discretionaire 
bevoegdheid. In de belangenafweging dienen belangen op zowel lokaal, regionaal als landelijk 
niveau te worden betrokken. 
 
In de volgende grafiek is de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico van het emplacementair 
risico aangegeven. 
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3 Uitgangspunten 

 
Het goederenvervoer per spoor in Nederland verloopt via een aantal knooppunten. Op die 
knooppunten, emplacementen, vindt veelal een herschikking plaats van wagens en worden 
treinen opnieuw samengesteld voor het verdere vervoer. Een (beperkt) deel van het vervoer 
betreft het transport van gevaarlijke stoffen. 
 
Op het emplacement van Coevorden zullen wagens met gevaarlijke stoffen en wagens met 
niet‐gevaarlijke stoffen worden behandeld. De locatie van het emplacement Coevorden is 
weergegeven in figuur 3.1. Het emplacement bevindt zich tussen spoorhectometerpalen 
(Hpm) 54,86 en 55,99. 
 

 
Figuur 3.1  Ligging van het emplacement in Coevorden 
 
 
In bijlage 4 Sporenlay‐out is een tweetal schematische tekeningen van de sporen op het 
emplacement opgenomen.  
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3.1 Vervoer 

 
Intensiteit 
De transportintensiteit en de Representatieve Bedrijfssituatie Externe Veiligheid volgen uit 
een opgave van ProRail van 1 maart 2010 aangevuld met een toelichting op 15 maart 2010 en 
een telefonische toelichting op 17 maart 2010.  
Volgens ProRail zijn de getallen gebaseerd op verwachtingen voor de komende jaren.  
De gebruikte hoeveelheden zoals in onderstaande tabel gespecificeerd zijn ook de cijfers die 
in de milieuvergunningaanvraag zijn gebruikt, op basis waarvan ProRail milieugebruiksruimte 
voor externe veiligheid aanvraagt.  
 
De gegevens zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 
 
Tabel 3.1  Overzicht vervoerscijfers 

Categorie  Beschrijving  Voorbeeldstof  Aantal wagens per jaar 

       
A   brandbaar gas  Propaan  50 
B2   toxisch gas  Ammoniak  50 
B3  zeer toxisch gas   Chloor  ‐ 
C3  zeer brandbare vloeistof  Benzine  400 
D3  toxische vloeistof  Acrylnitril  50 
D4  zeer toxische vloeistof  Acroleïne  400 

 
 
In totaal betreft het 950 ketelwagens met gevaarlijke stoffen. Een trein heeft gemiddeld een 
lengte van 20 wagens, waarvan circa 25% gevaarlijke stoffen bevat.  
 
Op het emplacement is geen ATB‐EG of ATB‐NG aanwezig. Op het doorgaande spoor (niet 
emplacementair) is wel ATB‐EG aanwezig. De uiterste wissels van het spoor deelt het 
emplacement met het doorgaand spoor: deze wissels zijn wel met ATB‐EG beveiligd. 
 
Daarnaast wordt opgemerkt dat er in principe bij de stofcategorie D4 in de risicoberekeningen 
een keuze bestaat tussen HF en Acroleïne. HF wordt op zeer specifieke baanvakken vervoerd. 
Volgens het rekenprotocol vervoer gevaarlijke stoffen per spoor [1] mag HF als voorbeeldstof 
gebruikt worden als er concrete aanwijzingen zijn dat ook daadwerkelijk HF vervoerd en 
behandeld zal gaan worden. In dit geval zijn dergelijke aanwijzingen niet voorhanden en 
wordt dus uitgegaan van de voorbeeldstof Acroleïne. 
 
Conform het al genoemde Rekenprotocol spoor [1] wordt uitgegaan van de volgende inhoud 
van spoorketelwagens: 
• brandbaar gas  50 ton; 
• zeer toxisch gas  55 ton; 
• toxisch gas  50 ton. 
 
Voor vloeistoffen is de wageninhoud minder relevant omdat op het ogenblik dat uitstroming 
plaatsvindt, gewerkt wordt met vast vloeistofoppervlak (600 m2 voor instantane uitstroom en 
300 m2 voor continue uitstroom). 
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3.2 Representatieve bedrijfssituatie externe veiligheid 

 
De representatieve bedrijfssituatie externe veiligheid is gebaseerd op een verwachting voor 
de toekomst.  
 
In de bijlage 5 is de RBS in tabelvorm opgenomen. 
 
Openingstijden emplacement: 24 uur per dag. 33% van de wagens/treinen wordt in de 
dagperiode afgehandeld, de rest in de nacht. Bij aankomst van een trein is het emplacement 
bemand.  
 
De hoofdmoot van de representatieve bedrijfssituatie wordt gevormd door de volgende twee 
processen:  
1. aankomst trein vanuit Duitsland, vertrek naar Mariënberg; 
2. aankomst trein vanuit Mariënberg, vertrek naar Duitsland. 
 
Daarnaast is er incidenteel (circa 2 maal per jaar) nog het volgende proces:  
3. een trein die aankomt vanuit Duitsland, op het emplacement wordt opgesplitst in twee 

gelijke delen, waarvan één vertrekt naar Emmen en de ander naar Mariënberg. 
 
Toelichting 
 
Ad 1. 
De trein komt aan vanuit Duitsland en gaat van spoor 548 via 550 naar spoor 555. De trein 
wordt getrokken door een diesellocomotief.  Nadat de trein tot stilstand is gekomen wordt er 
een elektrische locomotief aan de achterzijde aangekoppeld. Vervolgens duwt de diesel‐
locomotief alle wagens inclusief de elektrische locomotief richting spoor 550. De diesel‐
locomotief duwt zover dat de elektrische locomotief net op spoor 550 staat. Hierdoor staat 
de elektrische locomotief net onder de draad (geëlektrificeerd gebied). De diesellocomotief 
wordt afgekoppeld. Met de elektrische locomotief voorop vertrekt de trein via spoor 550 naar 
spoor CG (richting Mariënberg). Zie bijlage 4 voor een sporenlay‐out. Deze gang van zaken is 
niet afhankelijk van de in de trein aanwezige stofcategorieën.  
 
Ad 2. 
Deze trein komt vanuit Mariënberg aan en gaat richting Duitsland. De trein komt aan via 
spoor CG, via spoor 550 en komt tot stilstand op spoor 555. Dan wordt de diesellocomotief 
aan de achterkant bijgeplaatst en de elektrische locomotief aan de voorkant losgekoppeld. 
Vervolgens trekt de trein met de diesellocomotief voorop via spoor 550 naar spoor 548 
(richting Duitsland). Deze gang van zaken is niet afhankelijk van de in de trein aanwezige 
stofcategorieën. 
 
Ad 3. 
Vanuit Duitsland komt de trein aan van spoor 548 via 550 naar spoor 554. De trein wordt dan 
nog getrokken door een diesellocomotief. De trein wordt in twee delen opgesplitst (twee 
gelijke helften) en de diesellocomotief wordt afgekoppeld. Bij elk deel wordt een elektrische 
locomotief voorgeplaatst. Eén deel vertrekt via spoor CN in de richting van Emmen. Het 
andere deel vertrekt via spoor 550 richting Mariënberg.  
 
Alle bovenstaande processen duren circa  30 minuten.  
 
De verdeling volgens ProRail van de wagens met gevaarlijke stoffen over bovengenoemde 
scenario's:  
Ad 1: 49%; Ad 2: 49%; Ad 3: 2%. 
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3.3 Scenario's 

 
In het voornoemde Rekenprotocol Spoor [1], onderdeel emplacementen, wordt een achttal 
mogelijke scenario's op een emplacement aangegeven, te weten: 
• trein/treininteractie met/zonder ATB‐EG (aankomst/vertrek); 
• interactie trein/rangeerdeel; 
• eenzijdig ongeval; 
• locwissel; 
• samenstellen/omhalen; 
• heuvelen; 
• intrinsiek falen; 
• BLEVE door brand. 
 
Op basis van de representatieve bedrijfssituatie, zoals hierboven geschetst, zijn de volgende 
scenario's voor emplacement Coevorden geselecteerd. 
 
 

3.3.1 Trein/treininteractie met/zonder ATB‐EG (aankomst/vertrek) 

 
Dit scenario beschrijft de interactie van (personen)treinen die over wissels komen die worden 
gedeeld met de rangeertreinen (meestal de wissels waarmee het emplacement op het 
doorgaande spoor is aangesloten). Op deze punten kunnen interacties voorkomen, aangezien 
de bedrijfstijden van het emplacement  en de tijden waarin personen vervoer kan optreden 
overlap vertonen. 
Dit scenario komt voor bij RBS nr. 1, 2 en 3. 
 
 

3.3.2 Eenzijdig ongeval 

 
Het betreft hier de kans dat een trein of rangeerdeel betrokken is bij een ontsporingsincident 
tijdens rangeerhandelingen of aankomst/vertrek op het goederenemplacement. Ook een 
botsing met een stootjuk hoort thuis bij deze omschrijving. Hierbij is geen sprake van een 
interactie (botsingsincident) met een andere trein of rangeerdeel. In principe is dit scenario 
van toepassing. 
Om tot uitstroming te komen dient na het optreden van dit ongeval de omgevallen 
spoorketelwagen lek te raken. Spoorketelwagens waarin gassen worden vervoerd zijn als 
regel zo robuust uitgevoerd dat vervolgkansen (uitstromingskansen) bij eenzijdige ongevallen 
nihil zijn. Andere spoorketelwagens zouden lek kunnen raken wanneer er op het 
emplacement scherpe voorwerpen  aanwezig zijn die de spoorketelwand penetreren. 
Aangezien niet kan worden uitgesloten dat dergelijke scherpe voorwerpen aanwezig zijn 
wordt dit scenario opgenomen. Dit scenario is alleen van belang voor stofcategorie C3.  
 
 

3.3.3 Locwisselen 

 
Dit scenario wordt geselecteerd aangezien er locomotieven worden gewisseld. 
Dit scenario komt voor bij RBS nr. 1, 2, 3. 
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3.3.4 Intrinsiek falen 

 
Door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen gedurende circa 0,5 uur per trein is dit scenario 
relevant. 
Dit scenario komt voor bij RBS nr. 1, 2, 3. 
 
 

3.3.5 BLEVE 

 
BLEVE door brand (warme BLEVE). Aangezien brandbare vloeistoffen en gasvormige 
brandbare stoffen naast elkaar kunnen voorkomen is dit scenario relevant. Dit scenario speelt 
gedurende de tijd (maximaal 0,5 uur) dat de trein aanwezig is op het emplacement.  
Dit scenario komt voor bij RBS nr. 1, 2 en 3.  
 
 

3.3.6 Niet‐geselecteerde scenario's 

 
De andere scenario's zijn niet geselecteerd omdat:  
• interactie tussen een aankomende of vertrekkende trein en een rangeerdeel 

Deze interactie treedt op wanneer een aankomende of vertrekkende trein op het 
goederenemplacement botst met een rangerende locomotief (met of zonder wagens).  
Op basis van het verstrekte RBS wordt de volgende werkwijze op het emplacement 
verondersteld: 
Een trein komt binnen (proces Ad 1. en Ad 2.). De aan te koppelen locomotief staat 
geparkeerd en beweegt zich tijdens binnenkomst van de trein met gevaarlijke stoffen niet 
over het emplacement. Pas na het tot stilstand komen van de trein met gevaarlijke stoffen 
begint de aan te koppelen locomotief te rijden over het emplacement (dus niet op 
doorgaand spoor). 
Eenzelfde procedure treedt op bij het wegrijden van de trein met gevaarlijke stoffen. De 
afgekoppelde locomotief blijft stilstaan terwijl de trein met gevaarlijke stoffen wegrijdt of 
de afgekoppelde locomotief rijdt weg en wordt geparkeerd, en pas daarna vertrekt de 
trein met gevaarlijke stoffen.  
Daarnaast wordt verondersteld op basis van het verstrekte RBS dat twee treinen met 
gevaarlijke stoffen niet tegelijkertijd op het emplacement behandeld worden en dat 
personentreinen niet over het emplacement worden afgewikkeld.   
Op deze wijze zijn interacties tussen aankomende of vertrekkende treinen met 
rangeerdelen (locomotieven) niet mogelijk.  

• samenstellen van een trein door omhalen en splitsen 
Bij dit rangeerproces rijdt een losse rangeerloc of een rangeerloc met goederenwagens 
over het goederenemplacement naar een spoor waar een nieuwe trein wordt samen‐
gesteld. Ten gevolge van deze rangeerbewegingen op het goederenemplacement is het 
mogelijk dat er een botsingsincident kan optreden tussen een rangeerdeel beladen met 
gevaarlijke stoffen en een ander rangeerdeel (een afzonderlijke loc of een loc met wagens 
al of niet beladen met gevaarlijke stoffen). Aangezien in Coevorden een locomotief niet 
gaat rijden met rangeerdelen is dit scenario niet van toepassing.  

• heuvelen 
Bij dit rangeerproces is er sprake van het plaatsen (ter plaatse brengen) van een  
goederenwagen door middel van heuvelen of stoten. Heuvelen is het proces waarbij de 
wagens één voor één van een heuvel worden afgedrukt en vervolgens door de zwaarte‐
kracht via wissels naar het juiste spoor geleid. Stoten is het proces waarbij een locomotief 
één of meer wagens een 'zetje' geeft, zodat ze doorrollen naar het goede spoor.  
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Bij beide processen kunnen zich onregelmatigheden voordoen. Beide processen vinden 
niet plaats op het emplacement Coevorden. 

 
De geselecteerde scenario's hebben een bepaalde frequentie van optreden, waarvan de 
hoogte wordt bepaald aan de hand van het protocol. Ook de warme‐BLEVE‐frequentie wordt 
bepaald aan de hand van het gestelde in het protocol.  
 
In de onderstaande tabel zijn de specificaties van de scenario's weergegeven. 
 
Tabel 3.2a  Ongevalslocaties volgens het Ad1‐proces 

Locatie  Scenario  Coördinaten  Toelichting 

       
AV1  Trein/Treininteractie ATB‐EG  246.260/520.177  Punt: Wissel 391 

IF1  Eenzijdig ongeval (C3)  traject 246.209/520.361 
‐ 246.230/520.711 

Lijn: middelste deel 
spoor 555 

LCW1  Locwisselen  246,209/520.361 
 

Punt : zuidelijke deel 
spoor 555 

IF1  Intrinsiek falen 
(stationnement) 

traject 246.209/520.361 
‐ 246.230/520.711 

Lijn: middelste deel 
spoor 555 

WBS1  Warme BLEVE   traject 246.209/520.361 
‐ 246.230/520.711 

Lijn: middelste deel 
spoor 555 

 
 
Tabel 3.2b  Ongevalslocaties volgens het Ad2‐proces 

Locatie  Scenario  Coördinaten  Toelichting 

       
AV2  Trein/Treininteractie ATB‐EG  246.260/520.177  Punt: Wissel 391 

IF2  Eenzijdig ongeval (C3)  traject 246.209/520.361 
‐ 246.230/520.711 

Lijn: middelste deel spoor 
555 

LCW2  Locwisselen  246,209/520.361 
 

Punt: zuidelijke deel 
spoor 555 

IF2  Intrinsiek falen 
(stationnement) 

traject 246.209/520.361 
‐ 246.230/520.711 

Lijn: middelste deel spoor 
555 

WBS2  Warme BLEVE   traject 246.209/520.361 
‐ 246.230/520.711 

Lijn: middelste deel spoor 
555 

 
 
Hoewel de aanduiding van de ongevalslocaties in tabel 3.2b de aanduiding 2 heeft en in 
tabel 3.2a de aanduiding 1, betreft het in beide scenario's precies dezelfde locaties.  
 
Tabel 3.2c  Ongevalslocaties volgens het Ad3‐proces 

Locatie  Scenario  Toelichting 

     
AV3a, AV3b  Trein/Treininteractie ATB‐EG  wissels 391 en 407 
LW3a, LW3b  Locwisselen  Spoor 554 in twee 

delen gesplitst 
IF3aa, IF3b  Intrinsiek falen (stationnement)  Spoor 554 in twee 

delen gesplitst 
WBS3a, 
WBS3b 

Warme BLEVE tijdens stationnement  Spoor 554 in twee 
delen gesplitst 

WBS3a 
WBS3b 

Warme BLEVE eenzijdig ongeval  Spoor 554 in twee 
delen gesplitst 
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De bovenstaande basisfrequenties moeten nog gecorrigeerd worden voor de volgende 
vervolgkansen: 
• kans op lekkage; 
• uitstroomkans; 
• kans op contact; 
• kans op langdurige brand; 
• ontstekingskans. 
 
De uitwerking van tabel 3.2c is vooralsnog niet zinvol. Het betreft circa 2% van de treinen. 
Aangezien er in totaal 950 wagens gevaarlijke stoffen worden behandeld, die voor 25% uit 
gevaarlijke stoffen bestaan, worden er in totaal circa 4 x 950 = 3.800 wagens met niet en wel 
gevaarlijke stoffen behandeld. Bij een door ProRail opgegeven gemiddelde treinlengte van 
20 wagens leidt dit tot circa 190 treinen per jaar. 2% van genoemde 238 treinen geeft circa 
4 treinen per jaar. Bij 4 treinen per jaar en de basisfaalfrequenties inclusief de vervolgkansen 
op lekkage leidt dit tot scenariokansen lager dan 1 x 10 ‐9/jaar. In dat geval behoeven ze niet 
meegenomen te worden in de QRA: ze leveren geen zichtbare bijdrage aan het risicobeeld 
(zie protocol spoor of Bevi). 
 
Tevens worden de Ad1‐ en Ad2‐scenario's samengevoegd: behalve de richting waarin de 
treinen zich bewegen zijn er geen verschillen tussen de Ad1‐ en Ad2‐scenario's: in de 
modellering is de richting niet van belang, vandaar dat deze twee samengevoegd worden.  
 
Tabel 3.3  Totale cumulatieve frequenties van de ongevalsscenario's 

Scenario 
 

Locatie 
 

Totale freq. 
[1/jaar] 

       
1  Tr/Tr‐interactie met ATB‐EG  Wissel 393 (zuidelijkste wissel)  5,23E‐08 
3  Eenzijdig ongeval  middelste deel spoor 555  5,50E‐06 
4  Locwissel  zuidelijke deel spoor 555  1,38E‐08 
6  Intrinsiek falen  middelste deel spoor 555  1,97E‐08 
7  BLEVE door brand  middelste deel spoor 555  2,16E‐09 
       
 
 
Zie voor een verdere onderbouwing van de frequenties bijlage 1.  
 
Er zijn geen overwegen op het emplacement.  
 
In de onderstaande figuur is de ligging van de ongevalslocaties weergegeven. 
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Figuur 3.2  Overzicht ongevalslocaties (roze punten: onderste punt: AV1 (wissel 391), 

bovenste punt: LCW1: punt op spoor 555, roze lijnbron: deel van spoor 555) 
 
 

3.4 Bevolking 

 

3.4.1 Invloedsgebied 

 
In onderstaande tabel zijn de invloedsgebieden gegeven per stofcategorie. 
 
Tabel 3.3  Overzicht van invloedsgebieden per stofcategorie (cursief betreft stoffen 

aanwezig op emplacement Coevorden) 

Categorie  Beschrijving  Voorbeeldstof  Invloedsgebied [m] 

       
A  brandbaar gas  propaan  300 
B2   toxisch gas  ammoniak  1.500 
B3  zeer toxisch gas   chloor  5.000 
C3  zeer brandbare vloeistof  benzine  30 
D3  toxische vloeistof  acrylnitril  250 
D4  zeer toxische vloeistof  acroleïne  3.000 

 
 
Op basis van bovenstaande tabel is een invloedsgebied van toepassing van 3.000 meter.   
 
Gebruikelijk is de bevolking gedetailleerd te inventariseren binnen de 10‐8/jaar‐contour en 
daarbuiten globaal. Dat is hier gebeurd. Zie bijlage 2 voor een overzicht van het invloeds‐
gebied en bijlage 3 voor de gebruikte bevolkingsvlakken.  
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3.4.2 Bevolkingsgegevens 

 
De bevolkingsgegevens zijn door de gemeente Coevorden verstrekt op 24 maart 2010 door 
middel van een aantal bestemmingsplannen die beschikbaar zijn op de internetsite van de 
gemeente en op 30 maart door middel van op papier toegezonden bestemmingsplannen die 
niet digitaal beschikbaar waren. Daarbij zijn de bestemmingsplannen geïnventariseerd tot 
circa 500 meter van het emplacement, dit is ruimschoots voorbij de plaatsgebonden  
10‐8/jaar‐contour (zie voorgaande paragraaf).  
 
Het betreft de volgende bestemmingsplannen:  
• Beschermd Stadsgezicht Coevorden 
• Coevorden Bogasterrein 
• Markt en omgeving te Coevorden 
• Coevorden Woongebieden: Ballast/Tuindorp 
• Coevorden Woongebieden: Lootuinen/Poppenhare 
• De Hare 
• Friesestraat Partiële Herziening 
• Leeuwerikkenveld 
• Holwert‐Zuid (in procedure) 
• Holwert 
 
In deze bestemmingsplannen zijn de volgende bestemmingen aangetroffen:  
• wonen; 
• woongebieden; 
• detailhandel en woondoeleinden; 
• maatschappelijke bestemming; 
• bedrijven (waaronder: NTD, IGHAa en IGHAb); 
• centrumvoorzieningen; 
• groen en archeologisch waardevolle gebieden; 
• agrarisch gebied; 
• begraafplaats; 
• groenvoorzieningen. 
 
In onderstaande paragraaf is op de diverse bestemmingen een toelichting gegeven en een 
aanduiding hoe dit vertaald is naar een aantal mensen in een bevolkingsvlak.  
 
Wonen 
De op de diverse plankaarten voor wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a.  wonen; 
b.  aan huisgebonden beroep of bedrijf. 
 
Detailinventarisatie 
Met behulp van de richtlijnen PGS 1 deel 6 en de Handreiking Verantwoordingsplicht 
groepsrisico wordt dit opgevat als wonen met een kental 2,4 mensen per woning en een 
aanwezigheid van 50% in de dag en 100% in de nacht. 
 
Globale inventarisatie 
Daar waar het woonwijken betreft van Coevorden heeft de inventarisatie plaatsgehad door:  
• of de woningen te tellen en per woning de hierboven genoemde kentallen te gebruiken; 
• of er is uitgegaan van een algemener kental voor woonwijken zoals te vinden in de PGS 1 

deel 6. 
 
Woongebieden 
De op de diverse plankaarten voor woongebied aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a.  wonen; 
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b.  woonwagenstandplaats, voor zover de gronden zijn aangeduid met 'woonwagenstand‐
plaats'; 

c.  aan huisgebonden beroep of bedrijf; 
d.  etc.; 
 
en tevens voor: 
e.  medische voorzieningen, uitsluitend voor zover betrekking hebbend op het terrein aan de 

Burgemeester Feithsingel, dat op de plankaart is aangeduid als 'gestapelde woningen'. 
 
Deze bestemming woongebieden wordt gelijkgesteld met de bestemming wonen. De 
Burgemeester Feithsingel ligt buiten het invloedsgebied van het emplacement. 
 
Detailhandel en woondoeleinden 
De op de kaarten aangewezen gronden bestemd als detailhandel en woondoeleinden zijn 
bestemd voor winkels, apotheken, daar onderbegrepen horecabedrijven (alleen Bentheimer‐
straat 2, 16, 20, 30, 32, 38a, 42, 44 en 46) en andere in de verzorgingsfunctie van het 
stadscentrum passende dienstverlenende bedrijven, zoals opleidingsinstituten, banken en 
andere kantoren, reisbureaus, kapsalons en showrooms met daarbij behorende:  
• bovenwoningen; 
• bijgebouwen etc. 
 
Detailinventarisatie 
Deze bestemmingen worden als volgt behandeld:  
• elk perceel wordt opgevat als een klein bedrijf (5 personen volgens PGS 1 deel 6) + een 

woning (2,4 personen). In totaal dus 7,4 personen per perceel. Aanwezigheid in de dag: 
84% en in de nacht: 47%. 

 
Globale inventarisatie 
Een gebied met deze bestemming wordt opgevat als 'Stadsbebouwing' conform PGS 1 deel 6 
met 120 personen per ha en een aanwezigheid van 100% in de dag en 100% in de nacht. 
 
Maatschappelijke bestemming 
De op de diverse plankaarten voor maatschappelijke voorzieningen aangewezen gronden zijn 
bestemd voor:  
a.  religieuze, educatieve, sociaal‐culturele en medische voorzieningen; 
b.  marechaussee; 
c.  etc. 
 
Aangezien de invulling met bevolking erg specifiek kan zijn is in die gevallen waarin deze 
bestemming voorkomt in het invloedsgebied gezocht naar een specifieke invulling. Dit houdt 
in dat er op internet informatie is gezocht met betrekking tot deze specifieke locatie.  
 
Op basis van bovenstaande is een zo realistisch mogelijke invulling nagestreefd.  
 
Bedrijven 
De op de diverse plankaarten voor bedrijven aangewezen gronden zijn bestemd voor:  
• bouwnijverheid en installatiebedrijven, 
• vervoersbedrijven, 
• reparatie‐, en verhuurbedrijven en  
• dienstverlenende bedrijven en  
• licht industriële bedrijven, 
• eventueel bedrijfswoningen (IGHAa en IGHAb, NTD: maximaal 2 bedrijfswoningen per 

bedrijf). 
 
In de bestemming is productiegebonden detailhandel begrepen. 
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Detailinventarisatie 
Wanneer het kleine individuele bedrijven betreft wordt volgens de PGS 1 deel 6 een bevolking 
aangehouden van 5 personen met een aanwezigheid van 100% in de dag en 21% in de nacht.  
 
Globale inventarisatie 
Wanneer het aaneengesloten bebouwing betreft (bijvoorbeeld op een industrieterrein) dan 
wordt een kental van 40 personen per hectare met een aanwezigheid van 100% in de dag en 
21% in de nacht aan gehouden, tenzij in het bestemmingsplan bedrijvigheid in de nacht is 
uitgesloten, in dat geval is de aanwezigheid in de nacht 0%. 
 
Leeuwerikenveld 
In het bestemmingsplan Leeuwerikenveld zijn een drietal bestemmingen relevant: IGHAa, 
IGHAb en NTD. Bij elk van deze drie bestemmingen mogen per bedrijf maximaal twee 
bedrijfswoningen worden gerealiseerd. Om dit om te kunnen werken naar een bevolkings‐
dichtheid zijn een tweetal uitgangspunten nodig: 
• grootte van het perceel waarop de woning is gezet: uitgangspunt 300 m2: bevolking 

2,4 personen aanwezigheid 50% dag 100% nacht; 
• Aangenomen gemiddelde bedrijfsgrootte 1 ha. 
 
Dit leidt tot de volgende bevolkingskenmerken (combinatie van 40 personen per ha per 
bestemming industrie of bedrijven en 2,4 personen per woning):  
• 40 personen per ha met een aanwezigheid van 100% in de dag en 25,7% in de nacht.  
 
Centrumvoorzieningen 
De op de diverse plankaarten voor centrumvoorzieningen aangewezen gronden zijn bestemd 
voor:  
• wonen in de vorm van vrijstaande en aaneen gebouwde  woningen en bovenwoningen, 

voor zover op de plankaart aangeduid als 'bovenwoningen'; 
• praktijk‐ en kantoorruimten ten behoeve van een aan huisgebonden beroep of bedrijf in 

een woning; 
• dienstverlening in de vorm van kantoren en banken; 
•  (sociaal‐)medische en sociaal‐culturele voorzieningen; 
• detailhandel, voor zover op de plankaart aangeduid als 'detailhandel'; 
• hotel, café, restaurant en/of cafetaria, voor zover op de plankaart aangeduid als 'horeca'. 
• daghoreca, dienstverlening, detailhandel, ambachtelijke en consument verzorgende 

bedrijven. 
 
Deze bestemming wordt als volgt beschouwd:  
• daar waar het woningen betreft worden deze meegenomen zoals vermeld onder de 

bestemming wonen (2,4 personen 50% aanwezigheid dag en 100% aanwezigheid nacht); 
• daar waar het praktijk of kantoorruimten betreft: wordt dit opgevat als klein bedrijf: 

5 personen per eenheid, 100% aanwezigheid dag en 21% aanwezigheid nacht; 
• daar waar het dienstverlening van kantoren en banken betreft wordt dit opgevat als 

kantoren met een op te meten brutovloeroppervlak: hier wordt het kental 30 m2 per 
persoon gebruikt en een aanwezigheid van 100% in de dag en 1% in de nacht;  

• daar waar het (sociaal‐)medische en sociaal‐culturele voorzieningen betreft is een 
specifieke invulling gezocht in overleg met de gemeente of via informatie op internet; 

• daar waar het detailhandel betreft is dit opgevat als een klein bedrijf (5 personen) met 
een aanwezigheid van 100% in de dag en 21% in de nacht; 

• daar waar het een hotel, café of restaurant betreft is naar een specifieke invulling gezocht 
in overleg met de gemeente of via informatie op internet; 

• daar waar het een winkelcentrum of winkelstraten betreft wordt het winkelcentrum of de 
winkelstraat opgevat een winkelcentrum/straat 'klein' volgens de PGS 1 deel 6: dan 
100 personen per ha met een aanwezigheid van 79% dag en 15% nacht. 
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Overige bestemmingen 
De overige bestemmingen zoals:  
• groen en archeologisch waardevolle gebieden, 
• agrarisch gebied, 
• begraafplaats, 
• groenvoorzieningen,  
betreffen bestemmingen waarin geen mensen aanwezig zijn. Deze bestemmingen zijn dan 
ook niet in het rekenmodel gebracht.  
 
In de bijlage 3 zijn de bevolkingsvlakken en een bevolkingstabel opgenomen volgens hetgeen 
hierboven is beschreven. 
 
 

3.5 Modellering 

 
De berekeningen zijn uitgevoerd met SAFETI‐NL versie 6.54 Ten behoeve van de meteodata is 
gekozen voor weerstation Twente. Dagperiode begint op 7:00 uur en eindigt op 19:00 uur. 
Nachtperiode begint 19:00 uur en eindigt 7:00 uur. Er is geen onderscheid gemaakt tussen 
weekdagen en weekenddagen. Gebruikte oppervlakteruwheid is 1 meter.  
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4 Resultaten 

 

4.1 Plaatsgebonden risico 

 
In de onderstaande figuur wordt het berekende plaatsgebonden risico weergegeven. 
 

 
Figuur 4.1  Het berekende plaatsgebonden risico met de 10‐7/jaar‐contour (geel),  

10‐8/jaar‐contour (groen) en de 10‐9/jaar‐contour (beige) 
 
 
Er wordt een 10‐7/jaar‐contour, 10‐8/jaar‐contour en een 10‐9/jr‐plaatsgebondenrisicocontour 
berekend. Een 10‐6/jr‐plaatsgebondenrisicocontour blijkt niet aanwezig te zijn. Het plaats‐
gebonden risico blijft dus kleiner dan 10‐6 per jaar.  
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Tabel 4.1  Maximale afmeting van de berekende plaatsgebondenrisicocontouren 

Plaatsgebondenrisicocontour 
 

Maximale afstand vanaf hart emplacement tot 
de plaatsgebondenrisicocontour [m] 

   
10‐6/jaar  niet aanwezig 
10‐7/jaar  50 
10‐8/jaar  100 
10‐9/jaar  400 
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4.2 Groepsrisico 

 
In de onderstaande figuur wordt het berekende groepsrisico weergegeven. 
 

Groepsrisico emplacement Coevorden
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Figuur 4.2  Het berekende groepsrisico 
 
 
De figuur laat zien dat de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico niet wordt overschreden.  
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5 Conclusie 

 
Ten aanzien van het plaatsgebonden risico kan geconcludeerd worden dat alleen een  
10‐7/jr‐, 10‐8/jr‐ en een 10‐9/jr‐plaatsgebondenrisicocontour wordt berekend. De normen voor 
plaatsgebonden risico zijn geformuleerd voor een plaatsgebondenrisiconiveau van 10‐6/jaar. 
Aangezien een dergelijk risiconiveau niet voorkomt op of rond het emplacement als gevolg 
van de handelingen met wagens beladen met gevaarlijke stoffen op het emplacement is deze 
norm niet van toepassing. Of met andere woorden: er wordt voldaan aan het gestelde in het 
Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen). 
 
Ten aanzien van het groepsrisico kan geconcludeerd worden dat de oriëntatiewaarde voor 
het groepsrisico niet wordt overschreden.  
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Bijlage 1 :  Overzicht faalfrequenties 
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Bijlage 2 :  Invloedsgebied 3.000 m (D4) 
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Bijlage 3 : Bevolkingstabel en bevolkingsvlakken 

 

 
Detail  
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Overzicht 
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Bijlage 4 : Sporenlay-out 
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Bijlage 5: RBS-tabel 
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