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Inleiding 
Het Steunpunt externe veiligheid Drenthe is gevraagd om te adviseren over 
het aspect externe veiligheid voor het bestemmingsplan Geesbrug. Het gaat 
hier om een advies in het kader van een vooroverleg van de actualisatie van 
het bestemmingsplan. 
 
Hieronder is de ligging van het plangebied weergegeven 
 

 
Luchtfoto Geesbrug (risicokaart) 
 
Paragraaf externe veiligheid toelichting beheersverordening 
In de concepttoelichting van het bestemmingsplan is een paragraaf externe 
veiligheid opgenomen in paragraaf 4.3. 
 
Voorstel is om deze paragraaf aan te vullen en in de tekst enkele passages te 
wijzigen. Zo is er vermeld dat de aardgasbuisleiding geen vastgestelde 
groepsrisicocontour heeft. In het kader van externe veiligheid wordt dit 
aangeduid als het invloedsgebied. Op basis van de ontvangen leidingdata is 
er een invloedsgebied aanwezig die binnen het plangebied ligt en waarbinnen 
zich woningen, zijnde kwetsbare objecten liggen. Naar aanleiding hiervan is 
het groepsrisico berekend. De uitkomsten van die berekening worden 
verderop in dit advies behandeld. 
 
In het plangebied liggen de volgende hoge druk aardgasleidingen: 
Leidingnaam druk diameter belemmeringenstrook 
N-522-50 (Gasunie) 40 bar 159 mm 4 meter 
N-522-58 (Gasunie) 40 bar 168,3 mm 4 meter 
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De leiding N-522-58 is een korte aansluitende leiding op het 
aardgasontvangststation. Deze leiding heeft geen contouren en ligt volledig 
binnen de contouren van de N522-50. 
. 
De ligging van het invloedsgebied van de buisleiding N-522-50 is in de 
afbeelding hieronder weergegeven. 

 
Ligging buisleiding en het invloedsgebied 
 
In de toelichting wordt ten aanzien van de A37 ook gesproken over 
groepsrisicocontouren. Ook deze moeten worden aangeduid als het 
invloedsgebied. De A37 heeft vanwege het transport van gevaarlijke stoffen 
een invloedsgebied. De grootte van het invloedsgebied is afhankelijk van de 
getransporteerde hoeveelheid en soort gevaarlijke stof. Toxische stoffen 
hebben het grootste invloedsgebied die gedeeltelijk over het plangebied kan 
liggen. In verband met de grote afstand tussen de A37 en het plangebied is er 
geen sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het 
groepsrisico. Evenmin neemt het groepsrisico toe, waardoor een 
verantwoording van het groepsrisico overeenkomstig de Circulaire Risico 
Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen achterwege kan blijven. 
 
Afbeelding in de toelichting 
De afbeelding van de risicokaart in de toelichting geeft niet de juiste PR-
contouren van de buisleiding weer. De PR-contouren die met Carola zijn 
berekend zijn op de volgende pagina weergegeven. 
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Ligging buisleiding met PR10-6 per jaar 
 
De conclusie in de toelichting met betrekking tot het plaatsgebonden risico 
blijft echter onveranderd. 
 
Binnen het plangebied is een inrichting gevestigd voor de opslag en verkoop 
van consumentenvuurwerk. Deze inrichting is gevestigd aan de Esdoornlaan 
16 en valt onder de regels van het Vuurwerkbesluit. Op grond van het 
vuurwerkbesluit geldt er een veiligheidsafstand van 8 meter gemeten vanaf de 
toegangsdeur van de (buffer)bewaarplaats. 
 
Veder is een gasontvangststation van de Gasunie binnen het plangebied 
aanwezig die onder de bepalingen van het Activiteitenbesluit valt. Deze is 
gevestigd aan de Kanaalweg 54. Op grond van het Activiteitenbesluit geldt 
een veiligheidsafstand van 15 meter rondom het gebouw van het 
gasontvangststation. 
 
Er zijn verder geen risicobronnen in de omgeving aanwezig die van invloed 
zijn op het plangebied. 
 
Risicoberekening buisleiding 
Omdat het plangebied binnen het invloedsgebied van een hoge druk 
aardgasleiding ligt, moet op grond van het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb) aan het plaatsgebonden risico worden getoetst en moet 
het groepsrisico worden berekend. 
 
Voor de het uitvoeren van een kwantitatieve risico analyse (QRA) is een 
Carola berekening uitgevoerd. Daarvoor is de leidingdata bij de Gasunie 
opgevraagd. De QRA is in de bijlage bijgevoegd. 
 
Plaatsgebonden risico 
De buisleiding heeft in het zuidelijk deel van het plangebied een PR10-6 
contour die deels binnen het plangebied ligt. Binnen deze contour zijn geen 
objecten aanwezig en mogen daar ook niet worden geprojecteerd. De contour 
ligt in de bestemming groen. 
 

Het plaatsgebonden risico levert geen belemmeringen op. 
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Groepsrisico 
Binnen het invloedsgebied van de buisleiding moet het groepsrisico worden 
verantwoord. In de QRA is de hoogte van het groepsrisico berekend. De 
populatie is gebaseerd op de gegevens van de risicokaart. 
Voor die berekening is gerekend met de volgende populatie: 
 
Locatie  aantal Periode aanwezig 

Kanaalweg noord 
wonen/werken 

Wonen 2.4 100% ‘s nachts 

Kanaalweg noord 
wonen/werken 

Werken 8 100% overdag 

Kanaalweg midden Wonen 2.4 100% ’s nachts / 50% 
overdag 

Kanaalweg zuid Wonen 2.4 100% ’s nachts / 50% 
overdag 

Woonwijk ten westen 
buisleiding 

Wonen 230 100% ’s nachts / 50% 
overdag 

Wonen werken ten 
westen buisleiding 

Werken 36 100% overdag 

Wonen werken ten 
westen buisleiding 

Wonen 22 100% ‘s nachts 

 

Op basis van de hierboven aangegeven populatie die in het invloedsgebied 
aanwezig kan zijn, is het volgende groepsrisico berekend. 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding ter hoogte van 
het plangebied wordt gevonden bij 11 slachtoffers en een frequentie van 
2.23E-008. 
 
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.699E-004. 
Voor deze kilometer leiding is de FN-curve hieronder weergegeven. 

 
 
Hieruit valt op te maken dat het groepsrisico binnen het plangebied van 
geringe aard is. De oriëntatiewaarde wordt ruimschoots onderschreden. 
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Het groepsrisico vormt geen belemmering voor de actualisatie van het 
bestemmingsplan. 

 
Overige risicobronnen  
Op basis van de risicokaart is er een aardgasontvangststation ‘Geesbrug 
N384’ van de Gasunie gevestigd aan de Kanaalweg 54 en een 
vuurwerkbedrijf aan de Esdoornlaan 16. 
 
Gasontvangststation 
Dit ontvangststation valt onder de bepalingen van het Activiteitenbesluit. Op 
basis van dat besluit geldt er een veiligheidscontour van 15 meter rondom het 
gebouw van het ontvangststation.  
Binnen deze veiligheidszone zijn geen bouwvlakken aanwezig, zodat er geen 
objecten kunnen worden gerealiseerd binnen deze zone. 
 
Vuurwerk 
Het vuurwerkbedrijf valt onder de bepalingen van het Vuurwerkbesluit. Op 
basis van de melding heeft dit bedrijf toestemming om 1600 kg 
consumentenvuurwerk op te slaan. Op grond van het Vuurwerkbesluit geldt 
een veiligheidszone van 8 meter gemeten vanuit de deur van de 
bufferbewaarplaats. Er is geen aparte vuurwerk opslagkluis aanwezig, maar 
alleen een bufferbewaarplaats. 
Het consumenten vuurwerkbedrijf is gevestigd in een woonhuis midden in een 
woonwijk.  
Op de verbeelding is de locatie als woongebied aangeduid. Aan deze locatie 
zal een specifieke aanduiding moeten worden gehangen, waarmee de 
verkoop en opslag van vuurwerk is gelegaliseerd. In het kader van milieu zijn 
de vereiste vergunningen verleend. 
 
Vanuit het oogpunt van externe veiligheid is het geen wenselijke situatie dat 
een vuurwerkopslag en –verkoopplaats in een woonwijk in een garage van 
een woonhuis is gevestigd. 
 
Advies Hulpverleningsdienst Drenthe (HVD) 
Op grond van het Bevb geldt de verplichting om in het kader van het 
groepsrisico advies te vragen bij de HVD. De HVD adviseert over de 
bereikbaarheid van het gebied en de bestrijdbaarheid van een zwaar ongeval 
bij de gasleiding. Tevens adviseert zij over de zelfredzaamheid binnen het 
invloedsgebied en daarbuiten. 
 
Eindconclusie 
Het aspect externe veiligheid levert buiten het advies van de HVD geen 
belemmeringen op voor de actualisatie van het bestemmingsplan Geesbrug. 
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Bijlage QRA buisleiding N-522-50 (Gasunie) 


