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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

KWind B.V. is voornemens een windmolen te realiseren. De windmolen is op het terrein 
van Nijhof Wassink B.V. (verder aan te duiden als Nijhof Wassink) gepland.  
 
Nijhof Wassink is een internationaal transportbedrijf met diverse binnen- en 
buitenlandse vestigingen, dat gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen per vrachtauto 
transporteert. 
 
De gevaarlijke stoffen op de inrichting van Nijhof Wassink veroorzaken externe 
veiligheidsrisico’s. Deze risico’s zijn in het kader van de laatste vergunningaanvraag van 
Nijhof Wassink in kaart gebracht [1]. 
 
Ten gevolge van de realisatie van de windmolen van KWind op het terrein van Nijhof 
Wassink kunnen de externe veiligheidsrisico’s mogelijk toenemen.  
 
In deze rapportage wordt de invloed van de windmolen op de externe veiligheidsrisico’s 
van Nijhof Wassink inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan kan met de normen ten 
aanzien van externe veiligheidsrisico’s uit het ‘Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen’ 
(BEVI) [9] bepaald worden of deze toename wettelijk toegestaan is.  
 
 

1.2 Achtergrondinformatie 

Ten behoeve van de aanvraag Wm-vergunning voor Nijhof Wassink is een QRA [1] 
opgesteld door Royal Haskoning met het rekenpakket SAVE II (2006). In deze QRA is 
de plaatsing van een windmolen niet meegenomen. De QRA is door de gemeente 
Coevorden geaccepteerd. De QRA [1] is het startpunt voor het onderhavig onderzoek.  
 
KWind heeft in het verleden ook door Royal Haskoning een QRA laten uitvoeren waarbij 
de invloed van de plaatsing van de windturbine op de externe veiligheidsrisico's 
inzichtelijk is gemaakt [2]. Hierbij is een aanname gebruikt (10% toename faalkans 
installaties Nijhof Wassink ten gevolge van aanwezigheid windmolen) die nu (2009) niet 
onderbouwd kon worden. Derhalve is de indertijd opgestelde notitie niet meer actueel. 
 
Daarnaast is KWind voornemens om de windturbine op een andere locatie op het terrein 
van Nijhof Wassink B.V. te plaatsen dan in de eerder genoemde notitie [2] waardoor 
deze niet meer actueel is.  
 
Recentelijk is ook een nieuwe handleiding verplicht gesteld voor het berekenen van 
externe veiligheidsrisico’s [4] en het daarin voorgeschreven rekenpakket 'Safeti-NL' [5].  
 
In het onderhavige onderzoek wordt gebruik gemaakt van de op dit moment vigerende 
handleidingen en rekenpakketten. 
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1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de activiteiiten van Nijhof Wassink en KWind beschreven. In 
hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de indeling van de opgeslagen stoffen bij Nijhof Wassink 
in modelstoffen. In hoofdstuk 4 worden de relevante insluitsystemen vervolgens bepaald 
ten aanzien van de externe veiligheidsrisico’s waarna in hoofdstuk 5 de risico’s van de 
windmolens worden bepaald. In hoofdstuk 6 wordt de modellering besproken. Het 
toetsingskader en de berekende externe veiligheidsrisico’s worden in hoofdstuk 7 
gepresenteerd en in hoofdstuk 8 wordt de conclusies gegeven.  
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2 SITUATIEBESCHRIJVING 

2.1 Nijhof Wassink 

2.1.1 Beschrijving van de ligging 

De inrichting van Nijhof Wassink is gelegen op het industrieterrein De Heege West / 
Europark aan De Mars 18 te Coevorden. Een overzichtstekening van de inrichting is 
opgenomen in bijlage 1. 

 
2.1.2 Beschrijving van de activiteiten 

De activiteiten van Nijhof Wassink op locatie Coevorden bestaan uit: 
• Opslag van diverse losgestort bulkmateriaal in gesloten stalen silo’s en big bags; 
• Overslag van PVC van en naar bulkauto’s of wel van en naar kleinere 

verpakkingseenheden; 
• Opslag van kunststoffen in big bags, waaronder PVC; 
• Opslag van diverse gevaarlijke vloeistoffen uit ADR klasse 3, 6.1, 8 en 9 in 

tankcontainers en tankauto’s; 
• Opslag van producten in een aantal geïsoleerde tankcontainers, die verwarmd 

worden middels een glycolverwarmingssysteem. In totaal zijn er 10 aansluitpunten 
voor tankcontainers; 

• In hoofdzaak worden hier containers met monochloorazijnzuur opgelost in water en 
een emulsie van styreenhars in water gestationeerd; 

• Overslag van gevaarlijke stoffen van de ADR klasse 3, 8 en 9 van en naar 
tankwagens en van tankauto’s in emballage (1.000 liter containers) en visa versa; 

• Uit- en inwendig reinigen van tank- en bulkauto’s; 
• Reparatie en onderhoud aan wegtransportmiddelen. 
 
In bijlage 1 is een overzichtstekening van de inrichting opgenomen. 
 

2.1.3 Aanwezige gevaarlijke stoffen 

Op de inrichting van Nijhof Wassink kunnen de volgende hoeveelheden gevaarlijke 
stoffen maximaal aanwezig zijn: 
• ADR klasse 3: hiervan zal maximaal 170 ton op de inrichting aanwezig zijn; 
• ADR klasse 6.1: hiervan zal maximaal 85 ton op de inrichting aanwezig zijn; 
• ADR klasse 8: hiervan zal maximaal 560 ton op de inrichting aanwezig zijn; 
• ADR klasse 9: hiervan zal maximaal 170 ton op de inrichting aanwezig zijn. 
 
In bijlage 2 is een indicatieve lijst met gevaarlijke stoffen opgenomen, die een compleet 
overzicht geeft van de gevaarlijke stoffen, die op de inrichting van Nijhof Wassink 
kunnen voorkomen. 
 
NB: 
De bovengenoemde hoeveelheden zijn inclusief de hoeveelheden die eventueel 
aangesloten staan aan de glycolunit. 
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2.2 KWind B.V. 

2.2.1 Beschrijving van de ligging windmolen  

De windmolen van KWind B.V. is op het terrein van Nijhof Wassink gelegen. Een 
overzichtstekening van de inrichting met windmolen is opgenomen in bijlage 1. 
 

2.2.2 Beschrijving type windmolen  

KWind is voornemens om een NORDEX 2500 LS, of een vergelijkbaar type windmolen, 
te realiseren. Deze heeft een ashoogte van 100 meter.  
 
In bijlage 3 is een productfolder opgenomen.  
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3 INDELING MODELSTOFFEN 

Op de inrichting van Nijhof Wassink kunnen een groot aantal verschillende gevaarlijke 
stoffen worden opgeslagen. In bijlage 2 is een indicatieve lijst met gevaarlijke stoffen 
opgenomen, die een compleet overzicht geeft van de gevaarlijke stoffen, met de 
bijbehorende ADR klasse, die op de inrichting van Nijhof Wassink kunnen voorkomen. 
Gezien de diversiteit van die stoffen, zullen modelstoffen geselecteerd moeten worden 
om de risicoberekeningen ten behoeve van de QRA te kunnen uitvoeren. In de volgende 
paragrafen wordt de systematiek van de selectie van de modelstoffen toegelicht en 
worden vervolgens de modelstoffen geselecteerd. 
 
 

3.1 Systematiek 

In het rapport ‘Systematiek voor indeling van stoffen ten behoeve van risico-
berekeningen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen’ (AVIV juni 1995) [3] (verder AVIV-
rapport genoemd) zijn drie methodieken beschreven om op basis van de ADR-indeling 
een geschikte modelstof te selecteren voor het uitvoeren van risico-berekeningen. 
 
Het rapport beschrijft drie verschillende methodieken voor categorisering van stoffen. 
Methodiek I gaat uit van het gevaarsidentificatienummer (GEVI) en de methodieken II en 
III zijn gebaseerd op een indeling volgens stofeigenschappen. Om methodiek II of III toe 
te passen moet de naam van de vervoerde stof bekend zijn of het UN-nummer. 
 
Voor de QRA zal de stofindelingsmethodiek III worden gehanteerd zoals in hoofdstuk 4 
van het AVIV-rapport [3] is beschreven, aangezien de namen van de betreffende stoffen 
en het bijbehorende UN-nummer bekend zijn en deze methodiek bovendien goed 
aansluit bij de vervoersklassen die in de internationale regelgeving worden onder-
scheiden. 
 
 

3.2 Aanwezige ADR stoffen 

Van de volle tankcontainers en tankwagens, die op de transportterminal aanwezig zijn, 
is niet op voorhand bekend welke stoffen hierin aanwezig zijn. Wel is bekend welke 
ADR klassen dit kan betreffen: 
• Klasse 3 (Ontvlambare, licht ontvlambare en zeer licht ontvlambare stoffen); 
• Klasse 6.1(Giftige stoffen); 
• Klasse 8 (Bijtende stoffen); 
• Klasse 9 (Diverse gevaarlijke stoffen). 
 
 

3.3 Indeling modelstoffen 

In methodiek III uit het AVIV-rapport [3] worden de volgende vijf categorieën gehanteerd 
op basis van de gevaren: 
• Explosieve stoffen; 
• Brandbare gassen; 
• Toxische gassen; 
• Brandbare vloeistoffen; 
• Toxische vloeistoffen. 
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Deze categorieën zijn, op basis van de verschillende gevaren (bijvoorbeeld ontvlam-
baarheid, vluchtigheid, toxiciteit en dergelijke), onderverdeeld in een aantal sub-
categorieën. Aan elke subcategorie wordt vervolgens een modelstof gekoppeld. In tabel 
3.1 is een overzicht gegeven van deze onderverdeling. Naar mate de subcategorie een 
hoger getal draagt, is het bijbehorende risico groter. Brandbare vaste en toxische vaste 
stoffen maken geen deel uit van deze systematiek. Voor details wordt verwezen naar 
het AVIV-rapport [3]. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat bij Nijhof Wassink geen 
explosieve stoffen worden opgeslagen en derhalve zijn deze modelstoffen niet 
opgenomen in tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1 Indeling modelstoffen 

Hoofdcategorie Subcategorie Modelstof 

GF0 Methaan 

GF1 Etheenoxide 

GF2 Butaan 

Brandbare gassen 

GF3 Propaan 

GT1 koolmonoxide 

GT2 Methylmercaptaan 

GT3 Ammoniak 

GT4 Waterstofjodide 

GT5 Chloor 

GT6 Fosfine 

Toxische gassen 

GT7 Fosgeen 

LF1 Heptaan Brandbare vloeistoffen 

LF2 Pentaan 

LT1 Acrylnitril 

LT2 (over land) Salpeterzuur 

LT2 (over water) Propylamine 

LT3 Acroleïne 

LT4 Methylisocyanaat 

LT5 Pentaboraan 

Toxische vloeistoffen 

LT6 Vervoersverbod 

 
Op basis van lijst 2 uit bijlage 2 van het AVIV-rapport [3] kan voor de ADR klassen, die 
volgens de lijst met gevaarlijke stoffen (bijlage 2) bij Nijhof Wassink in opslag kunnen 
zijn, de bijbehorende modelstof geselecteerd worden. In tabel 3.2 is per ADR klasse en 
ADR-subcategorie aangegeven wat de bijbehorende modelstof is. Hierbij is een worst 
case benadering gehanteerd, hetgeen betekent dat de stof die geselecteerd is bij de 
meest risicovolle subcategorie behoord. 
 
Tabel 3.2 ADR Klasse versus voorbeeldstof 

ADR-klasse Worst case modelstofclassificatie Modelstof 

LT1 Acrylnitril 3 1 

LF2 Pentaan 

LT2 Salpeterzuur 6.1 2 

LF1 Heptaan 

LT2 Salpeterzuur 8 3 

LF1 Heptaan 

9 -- -- 
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1. Op basis van de lijst met gevaarlijke stoffen van Nijhof Wassink (bijlage 2) komen in ADR klasse 3 worst case 

de modelclassificaties LT1 en LF2 voor; 

2. Op basis van de lijst met gevaarlijke stoffen van Nijhof Wassink (bijlage 2) komen in ADR klasse 6.1 worst 

case de modelclassificaties LT2 en LF1 voor; 

3. Op basis van de lijst met gevaarlijke stoffen van Nijhof Wassink (bijlage 2) komen in ADR klasse 8 worst case 

de modelclassificaties LT2 en LF1 voor. 
 
Op basis van de gegevens van de indicatieve lijst uit bijlage 2 worden de volgende 
modelstoffen als uitgangspunt voor de QRA gehanteerd: 
• Pentaan; 
• Salpeterzuur. 
 
Vanwege de moeilijkheid om het vrijkomen van het giftige NO2 uit salpeterzuur te 
modelleren, is er, in overleg met de gemeente Coevorden, voor gekozen om, in plaats 
van salpeterzuur, acrylnitril als modelstof te hanteren. Het vrijkomen van NO2 uit 
salpeterzuur is mede afhankelijk van de aanwezigheid van oxideerbare stoffen en de 
sterkte van de salpeterzuur-oplossing. Aangezien acrylnitril een relatief vluchtige en 
toxische stof is, zal naar verwachting het modelleren van het vrijkomen van acrylnitril 
ook een adequate representatie geven van de risico’s die aan de opslag van de 
modelstof salpeterzuur zijn verbonden. 
 
Middels de voorbeeldstoffen pentaan en acrylnitril, waarbij acrylnitril in plaats van 
salpeterzuur als modelstof wordt gehanteerd, worden de risico’s van de bij Nijhof 
Wassink opgeslagen ADR klassen 3, 6.1, 8 en 9 beschreven. Hierbij worden de 
volgende restricties geplaatst: 
• ADR klasse 3: De stoffen van ADR klasse 3 zijn alleen brandbaar en hebben, in het 

geval dat de stof eveneens toxisch is, een dampspanning die lager dan 10 mbar is; 
• ADR klasse 8: De toxische stoffen van ADR klasse 8 hebben een dampspanning die 

lager dan 10 mbar is en de brandbare stoffen van ADR klasse 8 hebben een vlam-
punt dat hoger dan 30 °C is. Bij een dampspanning van 10 mbar zal de vluchtigheid 
van toxische stoffen naar verwachting erg laag zijn en derhalve niet of nauwelijks 
bijdragen aan de risico-effecten. 

 
Middels het gebruik van de modelstoffen acrylnitril en pentaan wordt een ‘worst case’ 
situatie weergegeven voor de inrichting van Nijhof Wassink voor ADR klasse 3, 6.1 en 8.  
 
Op basis van lijst 3 uit bijlage 3 van het AVIV-rapport [3] zullen de volgende opsommings-
cijfers en -letters van ADR klasse 6.1 niet in de berekeningen worden meegenomen, 
aangezien het stoffen met een zwaardere toxiciteitklasse betreft: 
• 1; 
• 2; 
• 3; 
• 5; 
• 7a; 
• 8a; 
• 10a. 
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4 FAALSCENARIO’S NIJHOF WASSINK 

4.1 Subselectie 

4.1.1 Achtergrond subselectie 

Voor de subselectie wordt gebruik gemaakt van de methodiek zoals die beschreven is in 
de ‘Handleiding Risicoberekeningen BEVI’ (HRB) [4]. Het doel van de subselectie is om 
insluitsystemen aan te wijzen die het meest bijdragen aan het externe risico en dus in 
de QRA moeten worden opgenomen. 
 

4.1.2 Methodiek subselectie 

De subselectie bestaat uit een aantal stappen: 
• Stap 1: Opdelen van de inrichting in verschillende insluitsystemen met gevaarlijke 

stoffen; 
• Stap 2: Op basis van de effectafstanden vindt een selectie plaats van insluitsystemen 

waarvan de effecten tot buiten de terreingrens raken. Deze insluitsystemen dragen 
bij aan de externe risico’s en worden meegenomen in de QRA; 

• Stap 3: Wanneer het aantal insluitsystemen, dat via de effectbenadering wordt 
geselecteerd, omvangrijk is (groter dan 5) kan er vervolgens een verdiepingsstap 
worden gemaakt om het aantal insluitsystemen dat moet worden meegenomen in de 
QRA, te reduceren. Dit vindt plaats op basis van de soort en hoeveelheid stof in een 
insluitsysteem en de heersende procescondities. Hiervoor wordt per insluitsysteem 
een aanwijzingsgetal en een selectiegetal berekend. 

 
4.1.3 Uitvoering stap 1 

Stap 1 betreft alléén een opdeling van de inrichting van insluitsystemen met gevaarlijke 
stoffen. Met gevaarlijke stoffen worden toxische, brandgevaarlijke en explosieve stoffen 
bedoeld (paragraaf 2.2.2.4 van HRB [4]): 
• Toxische stoffen: De toxiciteit van stoffen wordt op basis van de LC50-waarde (rat, 

inh., 1 uur) en de fasetoestand van de stof (gas, vloeibaar, vast) beoordeeld. De 
methode voor de bepaling van de toxiciteit is in paragraaf 2.3.4.2.3 van het HRB [4] 
opgenomen. Stoffen met een LC50-waarde (rat, inh., 1 uur) hoger dan 20.000 mg/m3 
behoeven conform de HRB [4] niet betrokken te worden in de QRA; 

• Brandgevaarlijke stoffen: Brandbare stoffen worden binnen de subselectie 
gedefinieerd als stoffen die een procestemperatuur hebben die gelijk is aan of hoger 
is dan het vlampunt; 

• Explosieve stoffen: Met explosieve stoffen worden die stoffen bedoeld die 
vergelijkbare eigenschappen bezitten als TNT. 

 
In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de voor de QRA aanwijssystematiek relevante 
insluitsystemen bij Nijhof Wassink die de modelstoffen kunnen bevatten. Voor specifieke 
stofgegevens van de opgeslagen materialen is gebruikt gemaakt van de door Nijhof 
Wassink aangeleverde informatie, zoals een overzicht van de aanwezige gevaarlijke 
stoffen op het terrein (bijlage 2).
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Tabel 4.1 Aanwijssystematiek 

Inhoud O1 5 O2 5 O3 5 Grenswaarde (G) Aanwijsgetal (A) Nr. Omschrijving Stof 

 

(m3) 

 

(ton) 

 

(-) 

 

(-) 

 

(-) 

Brandbaar 

(kg) 

Toxisch 

(kg) 

Brandbaar Toxisch 

1. Tankwagen / -container Acrylnitril 34 27,2 0,1 1 0,1 - 3.000 1 - 0,09 

2. Tankwagen / -container Pentaan 34 20,4 0,1 1 0,6 10.000 - 0,12 - 

3. Verwarmde tankcontainer Heptaan 2 34 30,6 0,1 0,1 0,1 3 10.000 - < 0,01 - 

4. Emballage (IBC) 4 Pentaan 1 0,6 0,1 1 0,6 10.000 - < 0,01 - 

1. De grenswaarde voor acrylnitril is bepaald met behulp van de LC50 (rat, inh, 1h) (mg/m3) waarde. Conform ‘Lijst gevaarlijke stoffen’ (gegevens met betrekking tot schadepreventie en 

gezondheidsbescherming bij vervoer, aflevering en verwerking van gevaarlijke stoffen) is de LC50 (gpg, inh, 4h) waarde voor acrylnitril 576 mg/m3. Dit komt overeen met een LC50 waarde van 

1152 mg/m3 (rat, inh, 1h) en daarmee is de grenswaarde, conform tabel 2.5 van de HRB [4], voor acrylnitril 3.000 kg; 

2. In de verwarmde containers wordt uitsluitend styreen verwarmd opgeslagen bij 40 à 50 °C (het vlampunt van styreen is 31 °C). Aangezien de dampspanning van styreen bij deze temperatuur 

ongeveer 26 mbar is en die van pentaan bij 20 °C 573 mbar, wordt heptaan als modelstof toegepast. Heptaan heeft bij 20 °C een dampspanning van 48 mbar (het vlampunt van heptaan is -4 

°C). Heptaan geeft derhalve als modelstof een reëlere inschatting van de potentiële ongevalseffecten van verwarmd styreen dan pentaan; 

3. Voor heptaan zou de waarde voor factor O3 0,048 zijn, echter de minimale waarde voor factor O3 is 0,1 en derhalve is deze waarde toegepast; 

4. Er worden geen vluchtige stoffen met een dampspanning hoger dan 10 mbar verladen uit ADR klasse 6, daarom wordt alleen het aanwijsgetal berekend voor het verladen van brandbare 

stoffen, waarvoor pentaan als modelstof is geselecteerd; 

5. Factor O1 is de factor voor het type installatie waarin de stof voorkomt. De factor O1 is 1 voor een procesinstallatie en 0,1 in geval van opslag. 

Factor O2 is de factor voor de plaats van de installatie. De factor is bijvoorbeeld 1 voor een installatie die in de openlucht staat opgesteld en 0,1 indien de installatie ‘binnen’ staat opgesteld. 

Factor O3 is de factor voor de procescondities. De factor is bijvoorbeeld 10 indien de desbetreffende stof in gasfase aanwezig is in de installatie en 0,1 indien de stof in vaste fase aanwezig is. 

Voor vloeistoffen wordt de factor berekend aan de hand van de dampspanning. 
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Conform de HRB kunnen bij een groot aantal insluitsystemen (i.c. meer dan 5) een 
aantal insluitsystemen met een aanzienlijk kleiner aanwijs- of selectiegetal worden 
weggelaten. Gezien het geringe aantal type insluitsystemen zouden alle insluitsystemen 
betrokken moeten worden in de onderhavige QRA.  
 
Het uitgangspunt in deze QRA is de maximale opslagcapaciteit. De maximale opslag-
capaciteit bij Nijhof Wassink voor de relevante stoffen in het kader van externe veiligheid 
zijn: 
• ADR klasse 3: maximaal 170 ton op de inrichting aanwezig; 
• ADR klasse 6.1: maximaal 85 ton op de inrichting aanwezig. 
 
In de onderhavige QRA wordt er vanuit gegaan dat deze stoffen in een tankauto 
aanwezig zijn. Hierbij zijn de modelstoffen zodanig gekozen dat deze een reële dan wel 
correcte inschatting geven.  
 
Stap 2 en 3 van het subselectiesysteem worden niet meer uitgevoerd aangezien het 
aantal insluitsystemen niet verder gereduceerd hoeft te worden. 
  

4.1.4 Uitgesloten onderdelen 

In tabel 4.1 is een aantal onderdelen van de inrichting van Nijhof Wassink niet 
meegenomen. Hieronder wordt toegelicht waarom deze onderdelen niet betrokken zijn 
in de QRA. 
 
Opslagsilo’s 
In de gesloten stalen opslagsilo’s worden granulaten van PVC, PE, PP en PET op-
geslagen. Indien PVC ontbrandt, ontstaat het toxische verbrandingsgas HCl als 
verbrandingsproduct. Dit is niet geval voor PE, PP en PET. PVC is, net als PE, PP en 
PET, echter moeilijk brandbaar. En aangezien de silo’s gesloten zijn en op het buiten-
terrein staan opgesteld wordt het niet reëel geacht dat er in de silo’s brand ontstaat, 
anders dan door eventuele domino-effecten. Echter worden de opslagsilo’s voor PVC, 
PE, PP en PET niet verder in de QRA betrokken. 
 
Opslag big bags PVC in opslagloods 
Tevens heeft Nijhof Wassink aangegeven PVC granulaten in big bags in een opslag-
loods op te willen slaan. In geval van een brand in de opslagloods kan dan het 
schadelijke verbrandingsgas HCl ontstaan. In de directe omgeving van de opslagloods 
zijn echter geen ontstekingsbronnen aanwezig. De afstand tussen de loods en de tijde-
lijke opslag van tankauto’s is zeer groot. In geval van brand zal niet door middel van de 
warmtestralingseffecten de loods ontbranden. Echter zal opslag van PVC in big bags in 
de loods niet in de QRA worden betrokken. 
 
Reinigingsplaats 
Indien een tank- of bulkauto gelost is, blijft een restant van de vloeistof of droge stof 
achter in de tank. Voordat een volgende lading geladen kan worden, moet de tank van 
de tank- of bulkauto gereinigd worden. Nijhof Wassink is voornemens een reinigings-
plaats op de inrichting te realiseren, waar tankcontainers, tank- en bulkauto’s gereinigd 
kunnen worden. De restanten uit de tanks worden met het reinigingswater weggespoeld. 
De hoeveelheid water dat tijdens het reinigen van een tankauto wordt gebruikt, is zo 
hoog dat het percentage verontreiniging in de afvoerstroom erg laag is en geen letale 
effecten worden verwacht. Derhalve wordt de reinigingsplaats niet in de QRA betrokken. 



 
 
 

 
 
 
 

Invloed windmolen op EV-risico's  9V6171.01/R0002/Nijm 
Definitief rapport - 11 - 13 november 2009 

 

 
4.2 Initiële faalscenario’s met bijbehorende initiële kansen voor tankauto’s 

Uit de subselectiemethodiek volgt dat de opslag van de modelstoffen acrylnitril en 
pentaan en de verlading van pentaan betrokken dienen te worden in de onderhavige 
QRA. De faalscenario’s voor de verladingen en opslag in een tankauto conform de HRB 
[4] zijn in tabel 4.2 weergegeven.  
 
Tabel 4.2 Faalscenario’s verlading tankauto’s conform paragraaf 3.15 en 3.16 van het HRB [2]  

Nr. Scenario Initiële faalkans frequentie 

TA1 Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud 1*10-5/ jaar 

TA2 Vrijkomen van de gehele inhoud uit de grootste aansluiting 5*10-7/ jaar 

TA3 Breuk van de losslang 4*10-6/ uur 

TA4 Lek van de losslang met een effectieve diameter van 10% van de 

nominale diameter, maximaal 50 mm. 

4*10-5/ uur 

TA5 Instantaan vrijkomen gehele inhoud, plasbrand 5,8*10-9 / uur 

 
De kenmerken van de verschillende onderdelen van de tankautoverladingen zijn 
weergegeven in tabel 4.3. Dit betreft: 
• Het volume van de tankauto’s; 
• Verladingstijden en doorzet gegevens; 
• Aanwezigheidsduur tankauto’s; 
• De diameter en het debiet van de laad- / losslangen; 
• Procesomstandigheden (druk en temperatuur); 
• Aanwezige beveiligingen. 
 
Tabel 4.3 Kenmerken tankauto’s  

Kenmerk Waarde Waarde Waarde Eenheid Toelichting 

ADR klasse 3 3 6 - - 

Modelstof Pentaan Pentaan Acrylnitril - - 

Handeling Overslag Stalling Stalling - - 

Volume (max.) 34 34 34 m3 Maximum volume per tankauto 

Verladingvolume 22 N.v.t. N.v.t. m3 Gemiddeld volume per verlading 

Aantal 

verladingen 

208 N.v.t. N.v.t. /jaar Aantal verladingen per jaar  

(4x per week, 52 weken per jaar) 

Debiet 25 N.v.t. N.v.t. m3/uur Gemiddeld pompdebiet 

Verladingsduur 183 N.v.t. N.v.t. uur/jaar Gemiddelde 0,9 uur per verlading  

Aanwezigheids-

duur 

312 105.120 43.800 uur/jaar Aangenomen is de continue aanwezig-

heid van 12 tankauto’s klasse 3 en 5 

tankauto’s ADR klasse 6. De aanwezig-

heidsduur bij de overslag is 1,5 uur per 

tankauto 

Diameter 

losslang 

3 N.v.t. N.v.t. inch De diameter van de laad- / losslang 

Temperatuur 9,8 9,8 9,8 ºC Conform HRB [2] is uitgegaan van een 

gemiddelde omgevingstemperatuur van 

9,8 ºC 

Beveiligingen - - - - Zie voetnoot 1. 
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1) Bij Nijhof Wassink is in de voorgaande QRA’s uitgegaan van de aanwezigheid van een operator die de 

aanwezige afsluiter kan bedienen. In de HRB [4] wordt dit als volgt geformuleerd: 

a. De ter plaatse aanwezige operator heeft van het begin tot en met het einde van de verlading zicht op de 

verlading en de laad-/losslang of -arm. In het bijzonder zit de operator tijdens de verlading niet in de cabine 

van de tankwagen of binnen in een gebouw. 

b. Het ter plaatse aanwezig zijn van de operator wordt geborgd door een voorziening zoals een 

dodemansknop of door een procedure in het veiligheidsbeheerssysteem en wordt tijdens inspecties 

gecontroleerd. 

c. Het inschakelen van de noodstopvoorziening door de aanwezige operator in het geval van een lekkage 

tijdens de verlading is vastgelegd in een procedure.  

d. De ter plaatse aanwezige operator is voldoende opgeleid en is tevens bekend met de geldende procedures.  

e. De noodstopvoorziening is volgens geldende normen gepositioneerd, zodanig dat er in korte tijd ongeacht 

de uitstroomrichting een noodknop bediend kan worden. 
In de onderhavige QRA wordt, in lijn met de eerder opgestelde QRA’s, er vanuit gegaan dat voldaan wordt aan 

de bovenstaande voorwaarden. 
 
Op basis van de kenmerken van de tankautoverladingen, zoals in tabel 4.3 
weergegeven, zijn de faalkansen, bronsterktes en uitstroomduren bepaald.  
 
Faalkansen verlading 
De faalkansen voor de tankautoverladingen zijn in tabel 4.4 opgenomen. 
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Tabel 4.4 Scenario’s tankauto’s 

Nr. Faalscenario Initiële faalkans Basis 

faalkans 

Bronsterkte 1) Uitstroom-

duur 

  [jaar-1] [uur-1] [jaar-1] [kg/s] [m3] [s] 

Stof Pentaan (overslag)       

A1a Instantaan falen tankauto 1,0*10-5 -  3,6*10-7 - 34 Instantaan 

A2a Lekkage tankauto door gat ter 

grootte van de grootste 

aansluiting 

5,0*10-7 - 1,8*10-8 14 34 1.547 2) 

A3a Afbreken losslang 3) - 3,6*10-6 6,6*10-4 6,6 1,3 120 

A4a Afbreken losslang inclusief falen 

noodstop 3) 

- 4,0*10-7 7,3*10-5 6,6 18,8 1.800 

A5a Lekkage losslang 4) - 4,0*10-5 7,3*10-3 0,04 0,13 1.800 

A6a Instantaan falen tankauto, 

plasbrand 

- 5,8*10-9 1,1*10-6 - 34 Instantaan 

Stof Pentaan (stalling)       

A1b Instantaan falen tankauto 1,0*10-5 - 1,2*10-4 - 34 Instantaan 

A2b Lekkage tankauto door gat ter 

grootte van de grootste 

aansluiting 

5,0*10-7 - 6,0*10-6 14 34 1.547 2) 

Stof Acrylnitril (stalling)       

B1 Instantaan falen tankauto 1,0*10-5 - 5,0*10-5 - 34 Instantaan 

B2 Lekkage tankauto door gat ter 

grootte van de grootste 

aansluiting 

5,0*10-7 - 2,5*10-6 21,4 34 1.302 2) 

1) Voor de bronsterkte is gerekend met een dichtheid van 600 kg/m3 voor pentaan en 800 kg/m3 voor acrylnitril. 

Hierbij is worstcase uitgegaan van de maximum inhoud van een tankauto (34 m3); 

2) De gehele inhoud van de tankauto is uitgestroomd voor 1.800 s; 

3) Voor het afbreken van de losslang is conform HRB [2] een uitstroomdebiet gelijk aan 1,5x het losdebiet 

toegepast. Daarnaast is conform HRB een kans van 0,9 voor het werken van de noodstop en een kans van 0,1 

voor het falen van de noodstop toegepast; 

4) Voor een lekkage van de losslang uit een gat ter grootte van 10% van de diameter is een uitstroomdebiet gelijk 

aan 0,01x het losdebiet toegepast. 
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5 FAALSCENARIO’S WINDTURBINE 

5.1 Inleiding 

Overeenkomstig een onderzoek van SenterNovem [10] levert de aanwezigheid van een 
wind-turbine in de nabijheid van de op- en overslag met tankauto’s een verhoogd risico 
op. Een drietal incidenten van de windmolen wordt hierbij onderscheiden: 
• Rotorbladen kunnen afbreken; 
• De mast kan breken; 
• Er kunnen incidenten plaatsvinden binnen de rotordiameter (zoals het afvallen van 

de gondel). 
 
Bij het neerkomen van de rotorbladen, de mast of de gondel kan een tankauto geraakt 
worden. Dit drietal faalscenario’s wordt in onderstaande paragrafen toegelicht. Tot slot 
wordt de totale trefkans bepaald van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen met 
tankauto’s als gevolg van de aanwezigheid van de windturbine. 
 
 

5.2 Bladbreuk 

Bij het incident van een bladbreuk zal een rotorblad, tijdens werking van de windturbine, 
afbreken. Door de roterende werking van de windmolen wordt het rotorblad vliegt het 
rotorblad de lucht in en zal op enige afstand van de windturbine op de grond terecht 
komen. Tijdens deze ‘vlucht’ van het rotorblad is het mogelijk dat objecten geraakt 
worden. De trefkansen hiervoor zijn opgesteld in het ‘Handboek Risicozonering 
Windturbine’s’ [10]. Conform deze publicatie is de trefkans van het rotorblad op een 
object gelijk aan: 
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Waarin: 
Po: Trefkans van het object [per jaar]; 
Pzwpt: Trefkans van het zwaartepunt van het blad [per jaar per m2] (gebaseerd op 

figuur 5.1); 
Lb: Lengte van het afgebroken blad; 
d: Diepte getroffen object; 
h: Hoogte getroffen object; 
b: Breedte getroffen object. 
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Figuur 5.1 Trefkans per jaar per m2 van zwaartepunt van het blad Pzwpt als functie van de afstand 

tussen de windturbine en het object [10] 

 
Om de trefkans van de opgestelde tankauto’s ten gevolge van een bladbreuk te 
bepalen, is uitgegaan van de tekening in bijlage 1. De verlading vindt plaats op de 
calamiteitenoverpompplaats (COP) en de stalling op P1. De kenmerken voor de 
bepaling van de trefkans zijn in tabel 5.1 weergegeven. 
 
Tabel 5.1  Kenmerken t.b.v. bepalen trefkans ‘bladbreuk’ 

Waarde Kenmerk 

COP P1 

Eenheid 

Breedte 15 15 meter 

Lengte 20 85 meter 

Hoogte 4 4 meter 

Lengte van het afgebroken blad 45 45 meter 

Afstand tot windmolen (centrum van COP / P1) 70 100 meter 

 
Op basis van de kenmerken zoals vermeld in tabel 5.1 wordt de trefkans ten gevolge 
van bladbreuk berekend op: 
• COP: 2,5*10-5 per jaar; 
• P1: 5,6*10-5 per jaar. 
 
 

5.3 Mastbreuk 

In geval van ‘mastbreuk’ is verondersteld dat de mast breekt bij de flens op de fundatie. 
Dit kan tot gevolg hebben dat de mast, gondel en/of rotorbladen terecht komen op één 
van de opgestelde tankauto’s. 
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De trefkans ten gevolge van een mastbreuk is, conform Bijlage C.2 van het ‘Handboek 
Risicozonering Windturbines’ [10], gelijk aan: 

 
 
Waarin: 
H: Ashoogte = 100 meter [6]; 
D: Rotordiameter = 90 meter [6]; 
Pmb: Kans op mastbreuk = 1,3*10-4 per jaar [10]; 
d: Afstand tussen de turbine en meest nabij opgestelde tankauto. 
 
De trefkans is middels bovenstaande formule bepaald op: 
• COP: 6,4*10-5 per jaar; 
• P1: 5,3*10-5 per jaar. 
 
 

5.4 Incidenten binnen de rotordiameter 

In het ‘handboek risicozonering windturbines’ [10] worden de volgende vier incidenten 
onderscheiden die op kunnen treden binnen de rotordiameter: 
1. Afvallen van de hele rotor of de gehele gondel met de rotor; 
2. Het naar beneden vallen van kleine onderdelen, bijvoorbeeld bouten, neuskegels  

of windmeters; 
3. Het naar beneden vallen van delen van een blad nadat het tegen de toren is 

geslagen; 
4. Het naar beneden vallen van brokken ijs tijdens stilstand. 
 
Uit het genoemde handboek [10] is gebleken dat enkel het incident ‘afval van de hele  
rotor of de gehele gondel met rotor’ op een kwantitatieve manier beschouwd kan 
worden. Derhalve is enkel dit incident betrokken in onderhavig onderzoek. 
 
Conform het handboek [10] blijft het risicogebied bij dit incident beperkt tot een gebied 
rondom de windturbine dat gelijk is aan de halve rotordiameter (in dit geval 45 meter).  
De afstand tussen de nieuw te plaatsen windturbine en de meest nabij gelegen 
opgestelde tankauto is meer dan 45 meter. Het afvallen van de gondel en/of rotor heeft 
derhalve geen invloed op de gestalde tankauto’s. 
 
 

5.5 Totale trefkansen windturbine 

Op basis van de afzonderlijke trefkansen uit vorige paragrafen wordt de totale trefkans 
bepaald door optelling van deze kansen. De resultaten van deze bepaling zijn 
weergegeven in tabel 5.2. 
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Tabel 5.2 Berekende trefkansen op een afstand van 75 meter vanaf de windturbine 

Trefkans 

[jaar-1] 

Incident 

COP P1 

Bladbreuk 2,5*10-5 5,6*10-5 

Mastbreuk 6,4*10-5 5,3*10-5 

Incidenten binnen de rotordiameter - - 

Totale trefkans 8,8*10-5 1,1*10-4 

 
Indien een tankauto wordt getroffen door een onderdeel van een gefaalde windturbine 
heeft dit instantaan falen van de tankauto tot gevolg. Dit is een worst case aanname 
aangezien de tankauto niet in alle gevallen behoeft te falen. 
 
De trefkans weergegeven in tabel 5.2 wordt derhalve bij de basis faalkans op het 
instantaan falen van de tankauto geteld. In tabel 5.3 wordt de gecorrigeerde faalkans 
weergegeven voor de faalscenario’s die bij de tankauto’s van Nijhof Wassink kunnen 
optreden inclusief de trefkans van de windturbine. 
 
Tabel 5.3 Scenario’s tankauto’s 

Nr. Faalscenario Basis 

faalkans 

(P1) 

Trefkans 

 

(P2) 

Aandeel in 

trefkans 

windturbine 

Gecorrigeerde 

faalkans 

(P3) 

Toename 

faalkans 

(P1 t.o.v. P3) 

  [jaar-1] [jaar-1]  [jaar-1]  

Stof Pentaan overslag      

C1a Instantaan falen tankauto  3,6*10-7 8,8*10-5 50 % 1) 1,9*10-6 440 % 

C2a Lekkage tankauto door gat 

ter grootte van de grootste 

aansluiting 

1,8*10-8  0 % 1,8*10-8 0 % 

C3a Afbreken losslang 3) 6,6*10-4  0 % 6,6*10-4 0 % 
C4a Afbreken losslang inclusief 

falen noodstop 3) 

7,3*10-5  0 % 7,3*10-5 0 % 

C5a Lekkage losslang 4) 7,3*10-3  0 % 7,3*10-3 0 % 
C6a Instantaan falen tankauto, 

plasbrand 

1,1*10-6  50 % 1) 2,0*10-6 87 % 

Stof Pentaan stalling (max. 12)      

C1b Instantaan falen tankauto 1,2*10-4 1,1*10-4 100 % 1) 1,9*10-4 61 % 

C2b Lekkage tankauto door gat 

ter grootte van de grootste 

aansluiting 

6,0*10-6  0 % 6,0*10-6 0 % 

Stof Acrylnitril stalling (max. 6)      

D1 Instantaan falen tankauto 5,0*10-5 1,1*10-4 100 % 1) 8,6*10-5 73 % 

D2 Lekkage tankauto door gat 

ter grootte van de grootste 

aansluiting 

2,5*10-6  0 % 2,5*10-6 0 % 

1) Het aandeel in de trefkans ten gevolge van het falen van de windturbine is gecorrigeerd voor: 
− Scenario C1a, de aanwezigheidsduur van 312 uur/jaar; 
− Scenario C6a, de verladingsduur van 183 uur/jaar; 
− Scenario C1b, het maximaal aantal tankauto’s dat gelijktijdig aanwezig kan zijn (12); 
− Scenario D1, het maximaal aantal tankauto’s dat gelijktijdig aanwezig kan zijn (6). 
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6 MODELLERING 

6.1 Rekenpakket 

Het plaatsgebonden risico en het groepsrisico is berekend middels het rekenpakket 
‘Safeti-NL’ [4]. Safeti-NL is een uniform rekenpakket voor het berekenen van de externe 
veiligheidsrisico's van inrichtingen. Aan de hand van een aantal invoergegevens, zoals 
de hoeveelheid gevaarlijke stof, de procescondities en de scenario's, berekent Safeti-NL 
[4] de externe veiligheidsrisico’s. Het resultaat van een berekening bestaat uit het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 
 
 

6.2 Omgevingsfactoren 

Bij het bepalen van de risico's ten gevolge van ongewenste voorvallen voor de 
omgeving is een aantal omgevingsfactoren van belang: 
• Meteorologische omstandigheden (weertypen); 
• Bevolkingsdichtheid (populatiegegevens); 
• Omgevingskenmerken. 
 

6.2.1 Weertypen 

Bij het berekenen van het PR en GR is gebruik gemaakt van de meteogegevens van 
Twente, zoals deze in het softwarepakket Safeti-NL [4] zijn opgenomen. 
 

6.2.2 Populatiegegevens 

De populatiegegevens zijn samengesteld met behulp van de Handreiking 
verantwoordingsplicht groepsrisico (HVG) [6] in combinatie met de bestemmingsplan-
kaarten die door de gemeente Coevorden zijn aangeleverd. Deze populatiegegevens 
zijn afkomstig uit de QRA voor Nijhof Wassink door SAVE [8]. De populatiegegevens 
zijn conform de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico (HVG) [6] ingedeeld in 
een dag- en een nachtperiode. De dagperiode is gedefinieerd als de periode 08.00u – 
18.30u. De nachtperiode is gedefinieerd als de periode 18.30u – 08.00u. In tabel 6.1 zijn 
de populatiegegevens weergegeven. 
 
Tabel 6.1 Populatiegegevens 

Nr. Bestemmingsplan Beschrijving / type  Beschrijving  Aantal [1/ha] 

  gebruik conform HVG Dag Nacht 

1 Leeuwerikenveld II Grootschalige bedrijven, industrie, transport Industrie midden 40 8 

2 Heege-West 2 Grootschalige bedrijven, industrie, transport Industrie midden 40 8 

3 Heege-West Bedrijven, industrie, transport Industrie midden 40 8 

4 NAVO terrein Munitie opslag + opslag rijdend materiaal Industrie laag 5 1 

5 Duits industrie-

gebied 

Bedrijven, industrie, transport Industrie midden 40 8 

6 Leeuwerikkenveld Bedrijven, industrie, transport Industrie midden 40 8 

7 NAVO terrein II Munitie opslag + opslag rijdend materiaal Industrie laag 5 1 

8 De Heege Dorp Drukke woonwijk 35 70 

9 Duits buitengebied Buitengebied Incidentele 

bebouwing 

2,5 5 
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1) Voor industriebebouwing is een aanwezigheid van 100% gedurende de dagperiode en 20% gedurende de 

nachtperiode gehanteerd. Voor woonbebouwing is een aanwezigheid van 50% gedurende de dagperiode en 

100% gedurende de nachtperiode gehanteerd. 
 
Conform artikel 1, lid 2 van het BEVI wordt bij het berekenen van het GR alleen 
rekening gehouden met alle mogelijke aanwezigen buiten de inrichting. De aanwezige 
personen op het perceel van Nijhof Wassink worden niet meegenomen bij de bepaling 
van het GR. 
 

6.2.3 Omgevingskenmerken 

Bij het bepalen van de verspreiding van een brandbaar brandbare of toxische wolk is de 
ruwheid van het oppervlak in de omgeving van de inrichting van belang. De ruwheids-
lengte is berekend met behulp van het software programma ‘roughness-map’ [7], welke 
wordt vermeld in de HRB [2]. Middels dit programma is de ruwheidslengte berekend op 
0,213 meter. 
 
 

6.3 Ontstekingsbronnen 

Het type effect dat optreedt is onder meer afhankelijk van het direct of vertraagd 
ontsteken van de vrijgekomen hoeveelheid product. De kans dat een bepaald effect 
optreedt, wordt dus bepaald door de kans op het vrijkomen van het product, 
vermenigvuldigd met de kans op directe dan wel vertraagde ontsteking.  
 

6.3.1 Directe ontsteking 

De kans dat een bepaalde hoeveelheid vrijgekomen product direct na het vrijkomen 
ontstoken wordt is standaard opgenomen in Safeti-NL [4]. De kans op directe ontsteking 
is afhankelijk van het type installatie (stationaire installatie of transportmiddel), de 
stofcategorie en de uitstroomhoeveelheid. Hierbij kan een keuze gemaakt worden bij de 
ontstekingskansen behorend bij een stationaire installatie of een transportmiddel. 
Conform de HRB [2] wordt voor de scenario’s van de verlading de ontstekingskansen 
van een stationaire installatie aangehouden. 
 

6.3.2 Vertraagde ontsteking 

Brandbare wolken, die worden gevormd door vrijkomen van brandgevaarlijke stoffen, 
waarbij geen directe ontsteking plaatsvindt, kunnen op afstand vertraagd worden 
ontstoken. De ontstekingskansen worden bepaald aan de hand van de aanwezigheid 
van ontstekingsbronnen. Ontsteking van een brandbare wolk in de omgeving kan plaats-
vinden door: 
• Verkeer; 
• Industriële activiteiten; 
• Activiteiten op het bedrijfsterrein zelf; 
• Bevolking in de omgeving. 
 
Voor vertraagde ontsteking kunnen in het softwarepakket Safeti-NL [4] ontstekings-
bronnen en hun ontstekingskans worden ingevoerd. Ontstekingsbronnen binnen de 
inrichting zijn van belang voor de berekening van zowel het plaatsgebonden risico (PR) 
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als het groepsrisico (GR), ontstekingsbronnen buiten de inrichting zijn alleen van belang 
voor de berekening van het GR. 
 
In het invloedsgebied voor de modellering in het softwarepakket Safeti-NL [4] zijn 
specifieke ontstekingsbronnen aanwezig, die tot een indirecte of vertraagde ontsteking 
kunnen leiden, waarvoor een hogere ontstekingskans geldt. In tabel 6.2 zijn de 
specifieke ontstekingsbronnen met de bijbehorende ontstekingskansen opgenomen die 
in het uitgangsgebied aanwezig zijn.  
 
Tabel 6.2 Aanwezige ontstekingsbronnen met bijbehorende ontstekingskansen op en rondom de 

inrichting van Nijhof Wassink  

Ontstekingsbron Bron Locatie Ontstekingskans [per minuut] 

Lijnbron Spoorlijn 1 1) Ten oosten v.d. inrichting 0,8 

 Spoorlijn 2 1) Ten oosten v.d. inrichting 0,8 

 Spoorlijn 3 1) Ten westen v.d. inrichting 0,8 

1) Uitgegaan wordt van een gemiddelde snelheid van 40 km/uur en 4 treinen per uur. 
 
Per aanwezig persoon op de inrichtingen in de omgeving van de inrichting van Nijhof 
Wassink wordt een ontstekingskans van 0,01 aangehouden, conform HRB [2]. Voor de 
aantallen aanwezige personen in de omgeving wordt verwezen naar paragraaf 6.2.2. 
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7 TOETSINGSKADER EN RESULTATEN 

7.1 Toetsingskader 

In het ‘Besluit Inrichtingen Externe Veiligheid’ (BEVI) [9] zijn voor inrichtingen eisen 
opgenomen ten aanzien van de externe veiligheidsrisico’s.  
 

7.1.1 Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans per jaar dat een persoon die onaf-
gebroken en onbeschermd op een plaats buiten een inrichting zou verblijven, overlijdt 
als rechts-treeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een 
gevaarlijke stof betrokken is. Het plaatsgebonden risico kan op een bepaalde locatie 
worden berekend. Bij de risicoberekeningen in de onderhavige QRA zijn de risico’s voor 
de verschillende scenario’s gesommeerd tot een totaal plaatsgebonden risico. 
 
Het plaatsgebonden risico moet getoetst worden aan de in het ‘Besluit Externe 
Veiligheid Inrichtingen’ (BEVI) [9] opgenomen grens- en richtwaarden. Windturbines 
vallen echter niet onder de werkingssfeer van het BEVI.  
 
Indien de realisatie van een windmolen echter invloed heeft op de externe 
veiligheidsrisico’s van een inrichting, die wel onder de werkingssfeer van het BEVI valt, 
is het logisch om de externe veiligheidsrisico’s te toetsen aan de normen uit het BEVI.  
 
In het BEVI is voor diverse situaties een toetsingskader gedefinieerd. Het plaatsen van 
een windturbine kan als een nieuwe activiteit gezien worden. In het BEVI wordt dit 
omschreven als het ‘oprichting inrichting’ en het toetsingskader, voor zowel kwetsbare 
als beperkt kwetsbare objecten, is weergegeven in tabel 7.1. Opgemerkt wordt dat de 
eisen ten aanzien van het plaatsgebonden risico gelden bij (beperkt-) kwetsbare 
bestemmingen. 
 
Tabel 7.1  Grenswaarden voor het plaatsgebonden risico volgens het BEVI [9] 

Type situatie PR hoger dan 10-5 per 

jaar 

PR tussen 10-5 en 10-6 

per jaar 

PR lager dan 10-6 

per jaar 

Kwetsbare objecten 

Oprichten inrichting Niet toegestaan 

(art. 6, 1e lid) 

Niet toegestaan (art. 6, 1e 

lid) 

Toegestaan 

Beperkt kwetsbare objecten 

Oprichten inrichting In beginsel niet toegestaan 

(art. 6, 2e lid) 

In beginsel niet toegestaan 

(art. 6, 2e lid) 

Toegestaan 

 
7.1.2 Groepsrisico 

Het groepsrisico geeft de kans aan dat tenminste een bepaald aantal mensen door enig 
ongewoon voorval bij een bepaalde activiteit dodelijk wordt getroffen. Het groepsrisico 
wordt grafisch weergegeven als zogenaamde fN-curve, waarmee de kans (f) wordt uit-
gezet tegen het aantal doden (N) dat tenminste optreedt, en is afhankelijk van de 
bevolkingsdichtheid in de omgeving van de inrichting. 
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De norm voor het groepsrisico is een richtwaarde. Een incident met 10 of meer doden 
mag slechts met een kans van één op de honderdduizend per jaar voorkomen (10-5 / 
jaar) terwijl een ongeval met 100 of meer doden slechts met een kans van één op de 
tien miljoen jaar (10-7/ jaar) mag voorkomen. 
 
Op basis van het berekende groepsrisico en de omvang ten opzichte van de richt-
waarde, kan het Wm-bevoegd gezag een verantwoording van het groepsrisico 
opstellen. 
 
 

7.2 Resultaten 

7.2.1 Plaatsgebonden risico 

Vergunde situatie 
In figuur 7.1 is het berekende plaatsgebonden risico weergegeven zoals dat is 
opgenomen in de QRA die bij de vergunningaanvraag is ingediend. Het plaatsgebonden 
risico is berekend met SAVE II. 
 
Figuur 7.1 Plaatsgebonden risico huidige situatie (berekend met SAVE II) 

 
 
Uit figuur 7.1 blijkt dat de PR-contouren van 10-5 en 10-6 per jaar niet volledig binnen het 
terrein van Nijhof Wassink vallen. Echter er bevinden zich in de PR-contouren geen 
beperkt kwetsbare of kwetsbare objecten. Dit betekent, uitgaande van een op te richten 
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inrichting (zie tabel 7.1) dat aan de eisen van het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
wordt voldaan. 
 
Figuur 7.2 toont de plaatsgebonden risicocontouren waarbij rekening is gehouden met 
de vergunde activiteiten van Nijhof Wassink maar waarbij rekening is gehouden met de 
nieuwe handleiding voor risicoberekeningen en het rekenpakket ‘SAFETI-NL’.  
 
Figuur 7.2 Plaatsgebonden risico huidige situatie (berekend met SAFETI-NL) 

 
 
Uit figuur 7.2 blijkt dat de 10-6 per jaar contour niet volledig binnen het terrein van Nijhof 
Wassink valt. Echter er bevinden zich in de PR-contouren geen beperkt kwetsbare of 
kwetsbare objecten. Dit betekent dat aan de eisen van het BEVI [9] wordt voldaan. 
 
Figuur 7.3 toont de plaatsgebonden risicocontouren waarbij rekening is gehouden met 
de vergunde activiteiten van Nijhof Wassink en waarbij rekening is gehouden met de 
nieuwe windmolen van KWind. 
 
Uit figuur 7.3 blijkt dat de 10-6 per jaar contour niet volledig binnen het terrein van Nijhof 
Wassink valt. Er bevinden zich binnen de 10-6 per jaar contour geen (beperkt) kwetsbare 
objecten. De 10-6 per jaar contour ligt wel dichtbij een beperkt kwetsbaar object maar 
raakt deze niet zoals een uitsnede (links onderin) in figuur 7.3 laat zien. Dit betekent, 
uitgaande van een op te richten inrichting (zie tabel 7.1) dat aan de eisen van het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen wordt voldaan.  
 
Hierbij wordt opgemerkt dat een conservatieve inschatting is gegeven van de invloed 
van de windmolen op de externe veiligheidsrisico’s. Bij het treffen van de tankauto door 
een onderdeel van de turbine (mast of blad) wordt er vanuit gegaan dat de tankauto in 
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alle gevallen faalt. Daarnaast is deze kans verdeeld over de scenario’s met de tankauto 
met de grootste effecten. 
 
Figuur 7.3 Plaatsgebonden risico situatie met windmolen (berekend met SAFETI-NL) 

 

Met het rekenpakket Safeti-NL is het mogelijk om inzicht te krijgen in de scenario’s die 
bepalend zijn voor de externe veiligheidsrisico’s. Hiertoe zijn zogenaamde ‘risk ranking 
points’ gedefinieerd. In tabel 7.2 is voor twee risk ranking points aangegeven welke 
scenario’s de grootste bijdrage leveren aan het plaatsgebonden risico. 
 
Tabel 7.2  Bijdrage scenario’s aan de omvang van het plaatsgebonden risico 

Bijdrage aan risico Stof- 

categorie 

Modelstof Scenario 

excl. windturbine incl. windturbine 

Risk ranking point Noord (246.055, 518.305) 

ADR 6 Acrylnitril B1 Instantaan falen tankauto 89,63 % - 

ADR 6 Acrylnitril B2 Lekkage tankauto 10,37 % - 

ADR 6 Acrylnitril D1 Instantaan falen tankauto - 93,73 % 

ADR 6 Acrylnitril D2 Lekkage tankauto - 6,27 % 

  Totaal: 100,00 % 100,00 % 

Risk ranking point Zuid (246.049, 518.189) 

ADR 6 Acrylnitril B1 Instantaan falen tankauto 82,10 % - 

ADR 6 Acrylnitril B2 Lekkage tankauto 17,90 % - 

ADR 6 Acrylnitril D1 Instantaan falen tankauto - 88,80 % 

ADR 6 Acrylnitril D2 Lekkage tankauto - 11,20 % 

  Totaal: 100,00 % 100,00 % 
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7.2.2 Groepsrisico 

In figuur 7.4 is het groepsrisico weergegeven zoals dat is berekend voor de huidige 
situatie met SAVE II.  
 
Figuur 7.4 Groepsrisico huidige situatie (SAVE II) 

 

De oriëntatiewaarde is gevisualiseerd als een rechte lijn. Uit figuur 7.4 blijkt dat het GR 
dermate laag is, dat alleen de norm voor het GR zichtbaar is. Dit houdt in dat er geen 
groepsrisico berekend is en derhalve de richtwaarde niet wordt overschreden. 
 
Figuur 7.5 toont het groepsrisico waarbij rekening is gehouden met de vergunde 
activiteiten van Nijhof Wassink en waarbij rekening is gehouden met de nieuwe 
handleiding voor risicoberekeningen en het rekenpakket ‘SAFETI-NL’.  
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Figuur 7.5 Groepsrisico huidige situatie (berekend met SAFETI-NL) 

 
 
Uit figuur 7.5 blijkt dat het groepsrisico ruim onder de oriënterende richtwaarde blijft. 
Daarmee wordt voldaan aan de eisen van het BEVI [9] wordt voldaan. Figuur 7.6 toont 
het groepsrisico waarbij rekening is gehouden met de vergunde activiteiten van Nijhof 
Wassink en waarbij rekening is gehouden met de nieuwe windmolen van KWind. 
 
Figuur 7.6 Groepsrisico met windmolen (berekend met SAFETI-NL) 
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Uit figuur 7.6 blijkt dat het groepsrisico eveneens ruim onder de oriënterende richt-
waarde blijft. Daarmee wordt voldaan aan de eisen van het BEVI [9] wordt voldaan.  
 
In tabel 7.3 is aangegeven welke scenario’s bijdragen aan de omvang van het 
groepsrisico in de situatie waarin de windturbine geplaatst is. 
 
Tabel 7.3  Bijdrage scenario’s aan de omvang van het groepsrisico 

Bijdrage aan risico Stof- 

categorie 

Modelstof Scenario 

excl. windturbine incl. windturbine 

ADR 6 Acrylnitril B1 Instantaan falen tankauto 85,05 % - 

ADR 6 Acrylnitril B2 Lekkage tankauto 14,95 % - 

ADR 6 Acrylnitril D1 Instantaan falen tankauto - 90,77 % 

ADR 6 Acrylnitril D2 Lekkage tankauto - 9,23 % 

Totaal: 100 % 100 % 

 
7.2.3 Evaluatie 

Met het rekenpakket Safeti-NL [4] zijn de externe veiligheidsrisico’s berekend. Naast de 
externe veiligheidsrisico’s zijn per ongevalscenario ook de effecten berekend. In tabel 
7.2 en 7.3 zijn de scenario’s weergegeven die een bijdrage leveren aan het PR en/of 
GR. Voor deze scenario’s is in tabel 7.4 de effectafstand weergegeven. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van het criterium ‘1% letaliteit’. Dit criterium geeft die effectafstand 
weer waarop nog 1% van de aanwezige personen overlijdt als gevolg van een ongeval. 
 
Tabel 7.4 Gemodelleerde scenariogegevens relevante scenario’s met betrekking tot het PR en GR 

Nr. Scenario Stof Effect Weertype/ 

Windsnelheid 

Effectafstand  

(1% letaliteit) 1) 

[m] 

B1/D1 Instantaan falen ADR 6 Plasbrand D5 86 

 tankauto (Acrylnitril)  F1,5 81 

   Wolkbrand D5 3 

    F1,5 4 

   Toxische D5 94 

   wolk F1,5 791 

B2/D2 Lekkage tankauto ADR 6 Plasbrand D5 90 

  (Acrylnitril)  F1,5 85 

   Wolkbrand D5 4 

    F1,5 3 

   Toxische D5 222 

   wolk F1,5 765 

1) De 1%-letaliteit effectafstand is: 

− Plasbrand:  10 kW/m2  

− Wolkbrand:  LEL-contour; 

− Toxische wolk:  concentratie 1%-letaliteit; 
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8 CONCLUSIE 

Op basis van de resultaten van de berekeningen met Safeti-NL [5] voor de kwantitatieve 
risicoanalyse voor het realiseren van een windturbine van KWind op de inrichting van 
Nijhof Wassink te Coevorden wordt geconcludeerd: 
• Het realiseren van de windturbine een stijging van de risicocontouren veroorzaakt; 
• Binnen de relevante PR contour van 10-6 per jaar liggen geen (beperkt) kwetsbaar 

objecten; 
• Het groepsrisico ten gevolge van de activiteiten van de inrichting van Nijhof Wassink 

inclusief de windturbine ligt onder de oriënterende richtwaarde zoals gesteld in het 
BEVI [9]; 

 
Daarmee voldoet de inrichting van Nijhof Wassink inclusief de windturbine van KWind te 
Coevorden, in beginsel, wel aan de normen uit het BEVI [9]. 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
 Overzicht mogelijk aanwezige gevaarlijke stoffen 
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Tabel B2.1 Lijst met gevaarlijke stoffen die op de inrichting van Nijhof Wassink aanwezig kunnen zijn 

Product UN ADR 

MATON DCP 1992 3 II 

ACETON 1090 3 II 

CYCLOHEXAAN 1145 3 II 

DIMETHYLAMINE 80% 1180 3 II 

ALCOL ETILICO 1170 3 II 

ETHYLACETAAT 1173 3 II 

METHYL ETHYL KETON 1193 3 II 

HEXANE POLYMER GRADE 1208 3 II 

IPA 1219 3 II 

ISO-PROPYL-ALCOHOL 1219 3 II 

METHANOL 1230 3 II 

MONOMETHYLAMINE 40 (AQUEOUS SOLUTION) 1235 3 II 

METHYL METH ACRYLAAT MONOMER 1247 3 II 

N-PROPANOL 1274 3 II 

1,2-DICHLOROPROPANE / PROPYLEENDICHLORIDE 1278 3 II 

TOLUEEN 1294 3 II 

KALO 1903 3 II 

METHYLACRYLAAT (GESTABILISEERD) 1919 3 II 

MOSSTANOL L 1987 3 II 

MONOMEER WASTE POLYOL - ADR 3 1992 3 II 

COMSOL NM55 1992 3 II 

BATOL 1993 3 II 

SOLVETIL 1993 3 II 

HYDROSOL 80/110 1993 3 II 

MATON / DCP RESIDU 1993 3 II 

NOXAMIUM 920 1993 3 II 

DIISOBUTYLEN 2050 3 II 

TETRAHYDROFURAAN 2056 3 II 

JEFFSOL MCH 2296 3 II 

ISOPAR E 3294 3 II 

WHITE SPIRIT 1300 3 III 

KUNSTHARS 1866 3 III 

N-BUTANOL 1120 3 III 

METHYL ETHYL KETONE 1198 3 III 

SHELLSOL T 1202 3 III 

DIESEL 1202 3 III 

ISOBUTANOL 1212 3 III 

SERVO CK 356 M 1212 3 III 

MIBK 1245 3 III 

BROCOLOID KOMBILACK 1263 3 III 

NATRIUMMETHYYLAT-LOESUNG 1269 3 III 

VARSOL 40 1300 3 III 

TERPENTINE 1300 3 III 

XACT 36,5 X 1307 3 III 

ORTHOXYLEEN 1307 3 III 

N-BUTYL GLYCEDIL ETHER 1903 3 III 
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Product UN ADR 

CYCLOHEXANON 1915 3 III 

SERVOSOFT XW 490 1987 3 III 

SERWET WH 170 1987 3 III 

ELECTRO FORESE LAK 1993 3 III 

REWOQUAL WE 18 1993 3 III 

PETROFLUID D 60 1993 3 III 

KEROPU 3540 K 25 N 1993 3 III 

MEK 1993 3 III 

ALDEHYDES MET WATER EN VORANOL - AFVALSTOF 1993 3 III 

CERAFAK XCF 100 A 1993 3 III 

WAXDISPERSION 1993 3 III 

STYREEN MONOMER 2055 3 III 

ALLYL GLYCIOYL ETHER 2219 3 III 

N-BUTYL ACRYLAAT 2348 3 III 

BUTYLACRYLAAT 2348 3 III 

NITRO-ETHAAN 2842 3 III 

METHOXYPROPANOL 3092 3 III 

METHYL PROXITOL 3092 3 III 

ARCOSOLV PM 3092 3 III 

CP 5400 AD 3256 3 III 

TERLON 3 3257 3 III 

AD45 W1-60 3255 3 III 

METHOXYPROPANOLACETATE 3272 3 III 

ETHYL 3-ETHOXYPROPIONATE 3272 3 III 

SHELLSOL D40 3295 3 III 

SERQUA 350 3295 3 III 

SHELLSOL A100 3295 3 III 

SHELLSOL A100 3295 3 III 

FURFURAL 1199 6.1. II 

MONOCLOORAZIJNZUUR, MCA 80% 1750 6.1. II 

DCP (1,3-DICHLOROPROPANOL-2)-TOPDAMPRETOUR II 2750 6.1. II 

METHYLEENCHLORIDE 1593 6.1. III 

TRICHLOORETHYLEEN 1710 6.1. III 

PERCHLOORETHYLEEN 1897 6.1. III 

EPICHLOORHYDRINE 2023 6.1. III 

BETAMAC 2810 6.1. III 

ESHANOL 8350 2874 6.1. III 

FURFURYLALCOHOL 2874 6.1. III 

NATRIUMBICHROMAAT OPLOSSING 45/47% 3287 6.1. III 

NATRIUM-NITRIETOPLOSSING 3287 6.1. III 

NATRIUMNITRIT LSG 3287 6.1. III 

MORPHOLINE 2054 8 I 

AK 500 2920 8 I 

ZWAVEL-ACCUZUUR 2796 8 II 

ETHYLEENDIAMINE 1604 8 II 

AZIJNZUURANHYDRIDE 1715 8 II 

DIVOSAN TC 86 1719 8 II 

ALUMINIUM CHLORIDE 1726 8 II 

ZOUTZUUR 30% 1789 8 II 



 
 
 

 
 
 
 

Invloed windmolen op EV-risico's  9V6171.01/R0002/Nijm 
Definitief rapport - B2.3 - 13 november 2009 

 

Product UN ADR 

CLAXPROFI 1814 8 II 

NATRIUMALUMINAAT 7%-IG 1819 8 II 

CLAX UNO 1 BL4 1824 8 II 

JA CLENEBRITE VC7 1824 8 II 

JD DIVOFLOW NTC VC26 1824 8 II 

NATRONLOOG 1824 8 II 

CLENEBRITE (R3B) 1824 8 II 

ZWAVELZUUR 96% 1830 8 II 

ZWAVELZUUR 78% 1830 8 II 

PACAL V A5 2031 8 II 

SALPETERZUUR 68% 2031 8 II 

SALPETERZUUR 53% 2031 8 II 

DIETHYLEENTRIAMINE 2079 8 II 

ACRYLZUUR (GESTABILISEERD) 2218 8 II 

TRIETHYLENTETRAMIN 2259 8 II 

IJZER-II-CHLORIDE 2582 8 II 

TENSARYL SBLA 2686 8 II 

NORAM OD 2735 8 II 

CECABASE 220 2735 8 II 

DINORAM O 2735 8 II 

AZIJNZUUR 99,5% 2789 8 II 

AZIJNZUUR 50% 2790 8 II 

DINORAM S 3259 8 II 

NORAM 12 D 3259 8 II 

INIPOL DS 3259 8 II 

SERVOXYL VPTZ 100 3265 8 II 

SH 191 3265 8 II 

FORTE  3265 8 II 

SERVAMINE KOO 330 3257 8 II 

NEOMOSCAN M 1719 8 III 

NEOMOSCAN MF 1719 8 III 

KALILOOG 50% 1814 8 III 

KALIUMHYDROXIDE 50% 1814 8 III 

EISENHALTIGE SALZSAUERE 3264 8 III 

FERROFLOCK 3264 8 III 

IJZERCHLORIDESULFAAT 3264 8 III 

PAX 14 3264 8 III 

LAKELAND PA 800 LP 1760 8 III 

SERVO CK 347 HD 1760 8 III 

FILTRAFLOC PAC 1760 8 III 

IJZERHOUDEND ZOUTZUUR 1789 8 III 

CHLOORBLEEKLOOG 1791 8 III 

CIPTON VC11 1805 8 III 

FOSFORZUUR 75% 1805 8 III 

DL DIVOS 109 1814 8 III 

KALIUMHYDROXIDE 50% 1824 8 III 

REFINAL 5 1819 8 III 

NATRONLOOG 50% 1824 8 III 

PROPIONZUUR 1848 8 III 
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Product UN ADR 

FORMALDEHYDE 2209 8 III 

TETRA ETHYLENE PENTAMINE 2320 8 III 

MONO ETHANOL AMINE 2491 8 III 

PIPERAZINE 65% 2579 8 III 

EKOFLOCK 2581 8 III 

POLYALUMINIUMCHLORIDE 2581 8 III 

IJZER-III-CHLORIDE 2582 8 III 

IJZERCHLORIDE 2582 8 III 

CARGO PERMACAT 122 2586 8 III 

MARLON AS 3 ZUUR (ALKYLBENZOLSULFONZUUR) 2586 8 III 

NANSA SBA 2586 8 III 

AMMONIAKWATER 25% 2672 8 III 

PC CAT CXR 50 2735 8 III 

AZIJNZUUR 70% 2790 8 III 

N-AMINOETHYLPIPERAZINE (N-AEP) 2815 8 III 

NONYLPHENOL 3145 8 III 

ALUMINIUMSULFAATOPLOSSING 3264 8 III 

HYDROXYLAMMONIUMSULFAAT 3264 8 III 

ALTSAURE 3264 8 III 

IJZERCHLORIDSULFAAT 3264 8 III 

RM 98461 3265 8 III 

COMPLEX VB 13 3267 8 III 

DL DIVO MR VB 9 3267 8 III 

SERDOX NXC 3 3267 8 III 

DL DIVO MR 3267 8 III 

SANTICIZER DP 200 3082 9 III 

EXXAL 10 3082 9 III 

FLUIDIRAM BASE 3077 9 III 

ROFAMIN T 3077 9 III 

NORAM SH 3077 9 III 

LUTENSOL AO7 3082 9 III 

SHELLSOL A150 3082 9 III 

KZB 402 N 3082 9 III 

DIISOBUTYLPHTHALAT 3082 9 III 

KEROPUR MPI-S 25 3082 9 III 

MONAM 3082 9 III 

TRIPROPYLENE GLYCOL DIACRYLATE 3082 9 III 

MARLOPHEN NP 7 3082 9 III 

ISO-NOMANOL 3082 9 III 

MARLIPAL 24/20 3082 9 III 

NES 3 3082 9 III 

NUODEX CO 10 3082 9 III 

CP 1083 UL 3082 9 III 

NUOSPERSE FX 504 (CODE 4521) 3082 9 III 

RM 32787 3082 9 III 

SERMUL EN 74 3082 9 III 

SERVO CC 8272 HU 3082 9 III 

SERVO CK 337 3082 9 III 

SERVO CK 352 3082 9 III 
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Product UN ADR 

SERVON XB 34 3082 9 III 

COMBI ANZ 3082 9 III 

SOLVESSO 150 3082 9 III 

EXXAL 13 3082 9 III 

MARLOPHEN NP 9 3082 9 III 

NONYLPHENOL 3082 9 III 

SURSOL VL 3082 9 III 

MARLIPAL 1215 T/1.2 3082 9 III 

STOCK 1443 (LZ) ACID SALT 3257 9 III 

PARAFFIN 5114 3257 9 III 

TRIMETHYLOLPROPANE 3257 9 III 
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Bijlage 3 
 Informatie windturbine 

 
 




