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Onderwerp
Brandweeradvies externe vei l igheid betreffende vest iging Ambiq

Geacht col lege,

Op woensdag 4 apri l  ontving ik uw verzoek om advies inzake een projectbeslui t  om de
real isat ie van een vest iging van Ambiq aan de Voltastraat in Hoogeveen mogel i jk te
maken. Naar aanleiding van uw verzoek is een advies opgesteld. Het advies vindt u als
bi j lage bi j  deze br ief .  Een samenvatt ing van het advies is weergegeven in deze br ief ,

Situatie
Aan de Voltastraat in Hoogeveen wi l  Ambiq twee nieuwe gebouwen real iseren die
huisvest ing zul len bieden aan jongeren met een l icht verstandel i jke handicap. Overdag
zul len maximaal 40 personen aanwezig zi jn.  's Avonds en 's nachts maximaal 33.
De schoolgaande jongeren die in deze woonvorm komen te wonen zi jn als gevolg van hun
handicap snel afgeleid, vertonen gedragsproblematiek en hebben soms psychiatr ische
problemen. Ze zi jn niet fysiek gehandicapt.  De beoogde locat ie geniet vanuit  Ambiq de
voorkeur vanwege de nabi jheid van zowel het Roelof van Echten Col lege als het
behandelcentrum waar de jongeren behandeld kunnen worden.
De afstand van het plangebied tot het spoor bedraagt 120 - 200 meter.  Daardoor l igt  het
plangebied in het invloedsgebied van het spoor,  waarover gevaarl i jke stoffen worden
vervoerd en is een verantwoording van het groepsris ico noodzakel i jk.

Jur idisch kader
Het jur idisch kader wordt gevormd door de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarl i jke
stoffen, waarbi j  geant ic ipeerd is op het Beslui t  t ransportroutes externe vei l igheid en het
Basisnet Spoor welke beide in 2072 van kracht zul len worden.

Rol van het brandweeradvies
Het advies is bedoelt  om het bevoegd gezag te ondersteunen bi j  het maken van een
verantwoorde afweging ten aanzien van het groepsris ico.
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Het groepsrisico geeft de kans weer dat een groep mensen komt te overlijden als gevolg
van een incident met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico geeft een maat voor de
maatschappelijke ontwrichting bij een ramp en heeft een directe relatie met de
aanwezigheid van r is icobronnen (r is icovol le inr icht ingen, transport  gevaarl i jke stoffen via
weg, waterwegen/ spoorwegen en buisleidingen).
Het aanwezige r is ico wordt enerzi jds bepaald door de kans dat een incident zich voordoet
en anderzijds door de effecten die optreden als gevolg van een incident.
Het groepsris ico heeft  al leen betrekking op in de omgeving aanwezige personen die niet
betrokken zijn bij de risicovolle inrichting of het risicovolle transport.

Geadviseerde maatregelen

Voor uitgebreidere informatie over de geadviseerde maatregelen en de scenario,s die aan
deze maatregelen ten grondslag l iggen, verwi js ik u naar het advies zel f .

Conclusie
De real isat ie van een vest iging van Ambiq binnen het invloedsgebied van het spoor
brengt aandachtspunten met zich mee ten aanzien van de externe vei l igheid. De groep
jongeren die gehuisvest gaat worden, moet op grond van hun l icht verstandel i jke
handicap en bi jkomende gedragsproblematiek beschouwd worden als verminderd
zelfredzaam. Huisvest ing van een kwetsbare groep in een invloedsgebied van het spoor
vraagt om een bestuurl i jke afweging.

Type maatregel Omschrijving maatregel
Planologische maatregelen (Wro) Onderzoek welke mogel i jkheden er zi jn de

jongeren te huisvesten buiten het
invloedsgebied van het spoor (al ternat ieve
locatie)

Mi l ieuvergunningtechnische maatregelen
(wm)

Er zijn geen te adviseren maatregelen

Overige maatregelen (bi jv.bouwkundig
instal lat ietechnisch)

Vermijd het gebruik van grote
oppervlakten glas in de gevels.
Zorg voor een ventilatiesysteem dat in één
handel ing afschakelbaar is.
Real iseer een ontruimingsinstal lat ie met
gesproken woord.
Creèer nooduitgangen zoveel mogel i jk van
het spoor af.
Realiseer een toegangsweg tot het terrein
die van het spoor af ger icht is.

Voorbereiding op de hulpverlening en
incidentbestrijding

Er zijn geen te adviseren maatregelen ten
aanzien van bluswater en bereikbaarheid

Informatieverstrekking aan burger en
ondernemer

Zorg voor bewustwording van risico,s en
handelingsperspectieven bij aanwezig
personeel en -  indien mogel i jk -  bi j  de
aanwezige jongeren.
Adviseer Ambiq om in het ontruimingsplan
en de organisatie van de BHV het scenario
BLEVE als mogel i jk scenario mee te
nemen.



túì BRANDWEER
Drcnthc

pagtna
3/s

In de meest ideale situatie wordt de vestiging van Ambiq gesitueerd buiten het
invloedsgebied van het spoor en buiten andere invloedsgebieden van installaties,
buisleidingen en transportroutes.
Wanneer aan de beoogde locatie wordt vastgehouden is het aan te raden de geadviseerde
maatregelen tot uitvoer te brengen om het aanwezige risico zoveel mogelijk te
minimal iseren.
Een incident op het spoor met ernstige gevolgen blijft ook na het uitvoeren van de
maatregelen niet ondenkbeeldig, Alleen als partijen zich bewust zijn van de risico,s en
accepteren, dat ze zelfs onder optimale veiligheidscondities toch risico's (restrisico) lopen
is een daadwerkelijk (zwaar) ongeval of ramp te verantwoorden voor bestuur en burger.

Tot slot
Ik verwacht u met di t  advies van dienst te zi jn.  Mocht u naar aanleiding van het advies
nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de adviseur r is icobeheersing mevr.
Esther van der Duin, via de contactgegevens zoals vermeld bovenaan deze brief.

Conform artikel 3.43 van de Algemene Wet Bestuursrecht ontvang ik graag van uw zijde
een afschrift van het genomen besluit.

Hoogachtend,

Regionaal Commandant Brandweer Drenthe


