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1  INLEIDING 
 
1.1  Externe Veiligheidsonderzoek 
Ten behoeve van de beoordeling van het aspect Externe Veiligheid voor het voor-
ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Krim 8-10 heeft het steunpunt Externe Veiligheid Drenthe 
een veiligheidsstudie uitgevoerd.  
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; 
□ toetsing van de veiligheidssituatie aan de geldende veiligheidsnormen. 
 
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 de vervoerscijfers en de 
bevolkingsinventarisatie. Hoofdstuk 5 gaat in op de resultaten van de risicoanalyses en 
tenslotte worden in hoofdstuk 6 de conclusies gegeven. 
 
1.2  Ligging van het plangebied 
Het plangebied ligt in Nieuwe Krim in de gemeente Coevorden. In het zuiden van het dorp 
Nieuwe Krim ligt een onderbroken bebouwingslint aan de oostzijde van de gelijknamige weg. 
In het kader van de notitie “Uitgangspunten open plekken” (die mogelijkheden biedt voor de 
bouw van één of twee woningen tussen bestaande bebouwing in de bebouwde kom) is het 
verzoek ingediend om tussen Nieuwe Krim nummers 8 en 10 een woning te realiseren. De 
bouw van een woning op deze locatie is op basis van het vigerende bestemmingsplan niet 
mogelijk. Het plangebied ligt in een vrij lint in het zuiden van de bebouwde kom van 
Nieuwe Krim. 

 
Figuur 1.1 Ligging van het plangebied  
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1 Externe Veiligheid 
1.1 Algemeen 
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. Het huidige beleid voor transportmodaliteiten staat beschreven in de 
circulaire 'Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' (cRvgs, ook wel circulaire 
genoemd), die op termijn vervangen zal worden door het 'Besluit transportroutes externe 
veiligheid' (Btev). Voor buisleidingen is op 17 september 2010 het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb) van 24 juli 2010 gepubliceerd. Het besluit is gebaseerd op de Wet 
milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening. Het Bevb regelt onder andere welke 
veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke 
stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het 
Bevb treedt in 2011 in werking. 
 
Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang 
vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt. 
Plaatsgebonden risico (PR) 
Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden 
ten gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een 
fictief persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het 
gebied worden weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden 
met eenzelfde PR. Binnen de 10-6/jaarcontour (welke als wettelijk harde norm fungeert) 
mogen geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare 
objecten geldt de 10-6/jaarcontour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. 
 
Groeprisico (GR) 
Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers 
valt met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke 
ontwrichting bij een calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een 
risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1%-letaliteitsgrens 
(tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de 
omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet ‘op 
de kaart’ worden weergegeven, maar wordt weergegeven in een grafiek waar de kans (f) 
afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de fN-curve. 
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Figuur 2.1 Weergave plaatsgebondenrisicocontouren, invloedsgebied en groepsrisicografiek met 
oriëntatiewaarde voor transport 
 

Verantwoordingsplicht 
De verantwoordingsplicht draait kort gezegd om de vraag in hoeverre risico's, als gevolg 
van een ruimtelijke ontwikkeling, worden geaccepteerd en indien noodzakelijk welke 
veiligheidsverhogende maatregelen daarmee gepaard gaan. 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 2.2 geeft een overzicht van 
onderdelen die in een verantwoording naar voren komen. In de Handreiking 
Verantwoordingsplicht Groepsrisico (Oranjewoud/Save in opdracht van de Ministeries 
van VROM en Binnenlandse Zaken, december 2007) zijn deze onderdelen nader 
uitgewerkt en toegelicht. 
 

 
Figuur 2.2: Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico. 
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2.2 Wettelijk kader 
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 respectievelijk inrichtingen, transport van gevaarlijke stoffen en buisleidingen. 
Het rijksbeleid staat niet op zichzelf. De gemeente Emmen heeft veiligheidskaders 
vastgesteld. 
 
Risicobedrijven 
Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI 2) bevat veiligheidsnormen voor bedrijven 
die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Daarnaast stelt het Besluit 
Risico’s Zware Ongevallen (BRZO-1999) eisen aan de meest risicovolle bedrijven in 
Nederland. Het BEVI verplicht gemeenten en provincies rekening te houden met de externe 
veiligheid als ze een milieuvergunning verlenen of een bestemmingsplan maken.   
 
Vervoer gevaarlijke stoffen 
Ten aanzien van transportrisico’s zijn de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Nota 
Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (RNVGS3) en de Circulaire ‘Risiconormering 
Vervoer Gevaarlijke Stoffen4’ verschenen. De circulaire bevat veiligheidsnormen voor het 
vervoer en voor ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van transportroutes. Gemeenten 
dienen hiermee rekening te houden bij het opstellen van ruimtelijke plannen. 
Op korte termijn wordt het Besluit Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV) 
vastgesteld. Het BTEV is vergelijkbaar met het BEVI en bevat risiconormen voor 
transportroutes.  
 
Hogedruktransportleidingen 
Voor aardgastransportleidingen geldt op dit moment de Circulaire ‘Zonering langs hogedruk 
aardgastransportleidingen 1984’. VROM heeft hierin vaste veiligheidsafstanden vastgelegd 
die aangehouden moeten worden tussen een buisleiding en bebouwingen. Deze circulaire 
wordt in 2011 vervangen door een AMvB, het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen 
(BEVB), naar analogie van het BEVI. Voor buisleidingen gelden dan geen vaste afstanden 
meer, maar er wordt gekeken naar het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. In 
augustus 2009 is het concept-besluit externe veiligheid gepubliceerd. In september 2009 
heeft de minister van VROM provincies en gemeenten geadviseerd om bij ruimtelijke 
plannen rekening te houden met de normen uit het ontwerp-besluit. 
 
 

3  Risico-inventarisatie 
3.1  Risicosituatie plangebied  
In deze paragraaf wordt de risicosituatie voor het plangebied geschetst. Hiertoe heeft een 
inventarisatie plaatsgevonden van de potentiële risicobronnen in en nabij het plangebied. 
Risicobronnen zijn: 
□ bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of geproduceerd; 
□ transportassen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (weg, spoor, water); 
□ buisleidingen voor transport van aardgas onder hoge druk en voor K1, K2 en K3- 
 vloeistoffen. 
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De inventarisatie bestaat in eerste instantie uit het in kaart brengen van de risicobronnen in 
en nabij het plangebied en uit een analyse van de invloed die deze bronnen hebben voor de 
externe veiligheid. 
De onderstaande informatiebronnen vormen de basis voor de inventarisatie: 
□ Het register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS), 

□ Risicokaart Drenthe, 

 
4.2 Ligging risicobronnen in de nabijheid van het plangebied 
In onderstaande figuur wordt de ligging van de risicobronnen ten opzichte van het 
plangebied weergegeven. 

 
Figuur 4.2 Risicobronnen  
 
Uit de inventarisatie blijkt dat in de omgeving van het plangebied zich de volgende 
risicobronnen bevinden:  
□ Hogedrukaardgastransportleiding Gasunie N-526-10-KR-047. 
 

4 Nadere analyse invloed buisleiding 
Op een afstand van 225 meter van het plangebied ligt een hogedrukaardgastransportleiding 
van de Gasunie.  
De leiding heeft de volgende parameters: 

Parameter N-526-10-KR-047 

Diameter [mm] 212 

Wanddikte [mm] 5,5 

Ontwerpdruk [bar] 40 
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Het plaatsgebonden risico van deze leiding is 0 meter. Het invloedsgebied van deze leiding 
ligt op een afstand van 120 meter. Het plangebied ligt buiten het invloedsgebied van de 
buisleiding. Dat betekent dat het groepsrisico niet berekend en verantwoordt hoeft te worden. 
 

5 Conclusie 
De aanwezigheid van de hogedrukaardgastransportleiding vormt geen belemmering voor het  
nieuwe bestemmingsplan Nieuwe Krim-Nieuwe Krim 8-10 (woning).  


