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Geachte mevrouw Weenink, 

U hebt op 15 december 2008 het bestuur van de regionale brandweer verzocht een advies ex artikel 
12 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) uit te brengen over uw voorgenomen 
beslissing op de aanvraag van een milieuvergunning voor Koninklijke Ten Cate aan de Campbellweg 
in Nijverdal. 

Op 22 april 2008, kenmerk 2008/0065907, heeft u ons gevraagd om een voorlopig advies uit te 
brengen in het kader van deze vergunningprocedure. Wij hebben u middels een brief d.d. 22 mei 
2008, kenmerk OV/RIB/LM/08002588, laten weten over onvoldoende informatie te beschikken om 
een voorlopig advies op te kunnen stellen. In deze brief hebben wij u om aanvullende informatie 
gevraagd. Tegelijk met het verzoek tot formeel advies is ook de noodzakelijke aanvullende informatie 
verstrekt. 

Na beoordeling van de door u ingediende stukken hebben wij geconstateerd dat alle aspecten van de 
verantwoordingsplicht over het groepsrisico voor zover mogelijk aanwezig zijn. Als gevolg van de 
ontwerpbeschikking, de opgenomen voorschriften en de daarbij horende maatregelen, is er geen 
sprake meer van een invloedsgebied buiten de terreingrens. Hierdoor is er feitelijk geen groepsrisico 
en is naast het borgen van de maatregelen een verdere verantwoording van het groepsrisico niet 
noodzakelijk. In uw stukken heeft u, vanuit ons perspectief, voldoende invulling gegeven aan de 
verantwoordingsplicht. 

In dit advies treft u een aantal aanvullende opmerkingen met betrekking tot de door u aangegeven 
getroffen maatregelen voor het beperken van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico en de 
ongevalsbestrijding. Deze opmerkingen zijn hieronder uitgewerkt. 

1. Uitgangssituatie 

Koninklijke Ten Cate is gelegen aan de Campbellweg 30 te Nijverdal. Het bedrijf produceert 
'advanced materials' op basis van textiel- en kunststoftechnologie. De chemicaliën die voor de 
processen nodig zijn worden conform PGS 15 opgeslagen. Er zijn twee bestaande PGS 15 loodsen 
met een opslag groter dan tien ton. Een derde opslag voor meer dan tien ton gevaarlijke stoffen is 
onder voorwaarden opgenomen in de vergunning, omdat de exacte locatie nog niet bekend is. Deze 
PGS 15 loodsen zijn te beschouwen als risicoveroorzakers. Het invloedsgebied van de twee 
bestaande opslagen ligt binnen de terreingrens. 
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2. Groepsrisico 

Ten aanzien van het groepsrisico constateert u terecht dat als het invloedsgebied binnen de 
terreingrens blijft er feitelijk geen groepsrisico is. 

In de aanvraag is ook opgenomen dat de nieuw te plaatsen opslagloods 17 (locatienummer 14) zal 
voldoen aan de PGS 15 en de daarbij horende veiligheidsafstanden. Hiermee wordt nog geen 
uitspraak gedaan over het invloedsgebied. Mocht het invloedsgebied van de nieuw te plaatsen 
opslagloods tot voorbij de terreingrens reiken, dan gaan wij er van uit dat wij alsnog een 
verantwoording van het groepsrisico hiervan ter advisering krijgen toegezonden. 

3. Maatregelen 

Om het invloedsgebied niet buiten de terreingrens te laten komen heeft u voorschriften in de 
milieuvergunning van Koninklijke Ten Cate opgenomen. De voorschriften hebben betrekking op de 
materialen die wel of niet in de opslag aanwezig mogen zijn. Hiervoor heeft u voorschrift 7.4.2 
opgenomen. Het voorschrift stelt dat er geen brandbare stoffen / materialen binnen opslaglocatie 1 
aanwezig mogen zijn. Het doel van het voorschrift is duidelijk en ook van belang. Ik wil u er echter op 
wijzen dat bijvoorbeeld een elektriciteitskabel ook brandbaar materiaal bevat en dat het voorschrift op 
die manier moeilijk uit te voeren en te handhaven is. 

De uitvoering van de opslagen conform PGS 15 met beschermingsniveau 1 respectievelijk 3 is ook 
een maatregel die het risico reduceert. Wij gaan er van uit dat de opslagen conform de voorschriften 
uit de PGS 15 worden uitgevoerd en dat hierop ook voldoende wordt toegezien. 

Volgens onze informatie is voor Koninklijke Ten Cate een bereikbaarheidskaart en een aanvalsplan 
opgesteld. Voor de lokale brandweer is het van belang voor het betreffende object deze plannen 
actueel te houden, mede gezien de gefaseerde invoering van de aangevraagde milieuvergunning. 
Het is belangrijk dat u wijzigingen in de bedrijfsgegevens doorgeeft aan de lokale brandweer. 

Conclusie 

Ten aanzien van het groepsrisico constateert u terecht dat als het invloedsgebied binnen de 
terreingrens blijft er feitelijk geen groepsrisico is en dat een verdere verantwoording niet aan de orde 
is. 

Wij gaan er van uit dat het risico-object te allen tijde beschikt over actuele, voldoende op de risico's 
toegesneden milieu- en bouwvergunningen en voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften uit 
het gebruiksbesluit. Een adequaat systeem van controle en handhaving is daar onlosmakelijk mee 
verbonden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Graag vernemen wij van u op 
welke wijze u onze opmerkingen meeneemt in de besluitvorming omtrent de milieuvergunning. 

HqbgaWend, 

Wevers MCDm 
commandant brandweer 

ing. S 
Report 

Een afschrift van deze brief wordt verzonden naar het College van Burgemeester en Wethouders van 
de gemeente Hellendoom en de commandant van de lokale brandweer. 
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