
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

Op 15 juli 2014 hebben wij, door tussenkomst van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, uw verzoek 

om advies ontvangen, met betrekking tot de verantwoording van het groepsrisico voor de actualisatie 

van het bestemmingsplan Nijmegen Midden.  

 

Het plangebied ligt in het invloedsgebied van meerdere bedrijven, waaronder TWO, NXP 

Semiconductors en een LPG tankstation aan de Neerbosscheweg. Daarnaast vindt transport van 

gevaarlijke stoffen plaats over het spoor Arnhem - Den Bosch. Gezien de beleidsvisie externe 

veiligheid van de gemeente Nijmegen dient het groepsrisico beperkt verantwoord te worden.  

 

Aangezien de herziening van het bestemmingsplan een grotendeels een conserverend karakter heeft 

zijn de gevolgen voor het groepsrisico minimaal. Wij achten het dan ook niet opportuun om hiervoor 

een uitgebreide analyse van de mogelijkheden voor de rampenbestrijding en zelfredzaamheid op te 

stellen; wij beperken ons hiervoor tot onderstaande opmerkingen.  

 

Voor de situatie met betrekking tot bluswater en bereikbaarheid verwijzen wij naar paragraaf 2.5 van 

de Nijmeegse beleidsvisie op externe veiligheid. Daarbij moet aangetekend worden dat de 

bluswatervoorziening en bereikbaarheid van het spoor inmiddels door de gemeente Nijmegen is 

geïnventariseerd en dat er middelen worden vrijgemaakt om dit te verbeteren.  

 

Wat zelfredzaamheid betreft adviseert de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid om geen (nieuwe) 

functies voor verminderd zelfredzamen binnen 200 meter van het spoor en binnen het 

invloedsgebied van het LPG tankstation (150 meter) mogelijk te maken. De overige risicovolle 

inrichtingen liggen op dermate grote afstand van het plangebied dat de ligging van functies ten 

behoeve van verminderd zelfredzame personen voor dit plangebied geen rol van betekenis speelt.  
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Sander van den Hoogen 
T  (088) 4575214 
E  sander.van.den.hoogen@vrgz.nl 
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Wij verwachten u met dit schrijven van dienst te zijn geweest. Indien u nog vragen hebt naar 

aanleiding van dit schrijven, kunt u te allen tijde contact opnemen met ondergetekende. 

 

Conform artikel 3.43 van de Algemene wet bestuursrecht ontvangen wij graag van uw zijde een 

afschrift van het genomen besluit. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

A.G.H. van den Hoogen 

Specialist Risico’s en  

Veiligheid 

 

 

 

 


