
 
 

Externe veiligheid 

BIJLAGE 4 



Zelfredzaamheid en rampenbestrijding LPG-Tankstations Dinkelland. 
 
In bijgevoegde notitie wordt nader ingegaan op de aspecten zelfredzaamheid en rampenbestrijding 
voor de 9 LPG tankstations in de gemeente Dinkelland. Deze notitie samen met de in de toelichting 
van het bestemmingsplan opgenomen onderbouwing de definitieve verantwoording van het aspect 
Externe Veiligheid.  
 
Zelfredzaamheid  
 
Algemeen 
Voldoende mogelijkheden voor zelfredzaamheid, ofwel het vermogen voor mensen om zichzelf 
zelfstandig in veiligheid te kunnen brengen, is een belangrijke voorwaarde voor de beperking van 
slachtoffers in het invloedsgebied van een risicobron voor de externe veiligheid. Centraal staat de 
beantwoording van de vraag of zelfredding, gezien de effectscenario’s, optimaal kan plaatsvinden. 
Daarbij moet in het algemeen rekening gehouden worden met de functie-indeling, de infrastructuur en 
de bebouwing. De fysieke mogelijkheden (bijv. lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid) van de 
aanwezige personen in het plangebied (lees: effectgebieden binnen het plangebied) om bij een 
incident te vluchten, zijn van belang.  
 
Schuilen of vluchten? 
Bij incidenten zal een afweging gemaakt moeten worden tussen schuilen of vluchten. 
Wanneer een incident dreigt met LPG (explosiescenario: BLEVE) is vluchten het uitgangspunt, 
aangezien schuilen niet effectief is. Gerealiseerd dient te worden dat indien daadwerkelijk een BLEVE 
dreigt, de vluchttijd bijzonder kort is. Dit vluchtaspect zal daarom moeten doorwerken in de ruimtelijke 
inrichting. Kortom, de infrastructuur in het plangebied dient ook dusdanig ingericht te zijn dat er 
voldoende vluchtwegen aanwezig zijn, dat de capaciteit toereikend is en dat de vluchtrichting zoveel 
mogelijk loodrecht van de bron af is.  
Bij een toxische wolk zullen de hulpverleningsdiensten altijd kiezen voor de maatregel schuilen, tenzij 
op dat moment aan kan worden getoond dat dit niet voldoende bescherming biedt. Bij de keuze 
tussen schuilen of ontruimen speelt de factor tijd een belangrijke rol. Als de verwachte blootstellingstijd 
meer is dan één uur, wordt op dat moment nagegaan of schuilen voldoende bescherming biedt.  
 
1.  Tankstation Garage Wiefferink, Kloppendijk 44/46, DENEKAMP (Gemeente Dinkelland) 
 
Aan de hand van het volgend overzicht is een beoordeling van het huidige/toekomstige 
zelfredzaamheids-niveau van de verschillende delen in het plangebied met risico-objecten te maken. 
 
Aspect Beoordelingscriterium 

Er is geen spr 
ake van bebouwing met verminderde mogelijkheid tot zelfredzaamheid. 

Functie-indeling 

Er is geen sprake van hoogbouw. 
Er zijn voldoende vluchtwegen en de capaciteit is voldoende: Brandkranen 
aan de Kloppendijk (nummers 52 en 74) en Kanaal Almelo Nordhorn. 

Infrastructuur 

Er kan van de risicobron af gevlucht worden. 
De gebouwen voldoen aan het bouwbesluit en de vluchtrichting uit het 
gebouw is van de risicobron afgewend. 

Bebouwing 

Er zijn (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig volgens het ‘Besluit Externe 
Veiligheid Inrichtingen (BEVI), artikel 1; Metaalbedrijf Hogeling, Metaalbedrijf 
Decona, Autospuitbedrijf Nijhuis, Begri vuurwerkopslag en Cargill 
pluimveebedrijf. 

Fysieke gesteldheid De aanwezige bewoners/aanwezigen kunnen zich tijdig en zelfstandig in 
veiligheid brengen. 

Alarmering De bewoners/aanwezigen worden tijdig gealarmeerd m.b.v. geluidswagens 
van de politie.  

Risicocommunicatie Er wordt een risico-communicatieplan (onderdeel rampbestrijdingsplan) 
opgesteld en uitgevoerd om personen die structureel in het plangebied 
aanwezig zijn te informeren over mogelijke calamiteiten en de te ondernemen 
acties om zichzelf snel in veiligheid te brengen. 

 
 



 
 
2.  Tankstation Singraven, Oldenzaalsestraat 52, DENEKAMP (Gemeente Dinkelland) 
 
Aan de hand van het volgend overzicht is een beoordeling van het huidige/toekomstige 
zelfredzaamheids-niveau van de verschillende delen in het plangebied met risico-objecten te maken. 
 
 
Aspect Beoordelingscriterium 

Er is geen sprake van bebouwing met verminderde mogelijkheid tot 
zelfredzaamheid. 

Functie-indeling 

Er is geen sprake van hoogbouw. 
Er zijn voldoende vluchtwegen en de capaciteit is voldoende: Brandkranen 
aan de Oldenzaalsestraat (bij nummers. 52, 49 en 42) en de Dinkelbrug aan 
de Oldenzaalsestraat. 

Infrastructuur 

Er kan van de risicobron af gevlucht worden. 
De gebouwen voldoen aan het bouwbesluit en de vluchtrichting uit het 
gebouw is van de risicobron afgewend 

Bebouwing 

Er zijn (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig volgens het ‘Besluit Externe 
Veiligheid Inrichtingen (BEVI), artikel 1; Museum Natura Docet, Zalencentrum 
Veltmaat, Voetbalvelden en kantine Sportclub Denekamp. 

Fysieke gesteldheid De aanwezige bewoners/aanwezigen kunnen zich tijdig en zelfstandig in 
veiligheid brengen. 

Alarmering De bewoners/aanwezigen  worden tijdig gealarmeerd m.b.v. geluidswagens 
van de politie. 

Risicocommunicatie Er wordt een risico-communicatieplan (onderdeel rampbestrijdingsplan) 
opgesteld en uitgevoerd om personen die structureel in het plangebied 
aanwezig zijn te informeren over mogelijke calamiteiten en de te ondernemen 
acties om zichzelf snel in veiligheid te brengen. 

 
 
3.  AVIA tankstation v.d. AA, Oldenzaalsestraat 2, ROSSUM (Gemeente Dinkelland) 
 
Aan de hand van het volgend overzicht is een beoordeling van het huidige/toekomstige 
zelfredzaamheids-niveau van de verschillende delen in het plangebied met risico-objecten te maken. 
 
Aspect Beoordelingscriterium 

Er is geen sprake van bebouwing met verminderde mogelijkheid tot 
zelfredzaamheid. 

Functie-indeling 

Er is geen sprake van hoogbouw. 
Er zijn voldoende vluchtwegen en de capaciteit is voldoende: Brandkranen 
aan Kerkpad 1 en Grotestraat 21. Tevens kan er gebruik worden gemaakt 
van het kanaal Almelo Nordhorn (Ootmarsumsestraat). 

Infrastructuur 

Er kan van de risicobron af gevlucht worden. 
De gebouwen voldoen aan het bouwbesluit en de vluchtrichting uit het 
gebouw is van de risicobron afgewend 

Bebouwing 

Er zijn (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig volgens het ‘Besluit Externe 
Veiligheid Inrichtingen (BEVI), artikel 1; Zalencentrum Hutten en een 
installatiebedrijf. 

Fysieke gesteldheid De aanwezige bewoners/aanwezigen kunnen zich tijdig en zelfstandig in 
veiligheid brengen. 

Alarmering De bewoners/aanwezigen worden tijdig gealarmeerd m.b.v. geluidswagens 
van de politie.  

Risicocommunicatie Er wordt een risico-communicatieplan (onderdeel rampbestrijdingsplan) 
opgesteld en uitgevoerd om personen die structureel in het plangebied 
aanwezig zijn te informeren over mogelijke calamiteiten en de te ondernemen 
acties om zichzelf snel in veiligheid te brengen. 

 
 



 
 
4.  Tankstation Krabbe, Bornsestraat 18, WEERSELO (Gemeente Dinkelland) 
 
Aan de hand van het volgend overzicht is een beoordeling van het huidige/toekomstige 
zelfredzaamheids-niveau van de verschillende delen in het plangebied met risico-objecten te maken. 
 
 
Aspect Beoordelingscriterium 

Er is geen sprake van bebouwing met verminderde mogelijkheid tot 
zelfredzaamheid. 

Functie-indeling 

Er is geen sprake van hoogbouw. 
Er zijn voldoende vluchtwegen en de capaciteit is voldoende: Brandkranen 
aan de Bornsestraat (nummers 14, 18 en 20). Tevens kan er gebruik worden 
gemaakt van de Midden sloot (Stempeldijk). 

Infrastructuur 

Er kan van de risicobron af gevlucht worden. 
De gebouwen voldoen aan het bouwbesluit en de vluchtrichting uit het 
gebouw is van de risicobron afgewend 

Bebouwing 

Er zijn (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig volgens het ‘Besluit Externe 
Veiligheid Inrichtingen (BEVI), artikel 1; Garagebedrijf met kiosk. 
Er moet rekening worden gehouden worden met de Weerselose markt, de 
overdekte markthal en de bijbehorende parkeerplaats. 

Fysieke gesteldheid De aanwezige bewoners/aanwezigen kunnen zich tijdig en zelfstandig in 
veiligheid brengen. 

Alarmering De bewoners/aanwezigen worden tijdig gealarmeerd m.b.v. geluidswagens 
van de politie. 

Risicocommunicatie Er wordt een risico-communicatieplan (onderdeel rampbestrijdingsplan) 
opgesteld en uitgevoerd om personen die structureel in het plangebied 
aanwezig zijn te informeren over mogelijke calamiteiten en de te ondernemen 
acties om zichzelf snel in veiligheid te brengen. 

 
 
 
5.  Tankstation De Witte Beer, Deurningerstraat 64, DEURNINGEN (Gemeente Dinkelland) 
 
Aan de hand van het volgend overzicht is een beoordeling van het huidige/toekomstige 
zelfredzaamheids-niveau van de verschillende delen in het plangebied met risico-objecten te maken. 
 
 
Aspect Beoordelingscriterium 

Er is geen sprake van bebouwing met verminderde mogelijkheid tot 
zelfredzaamheid. 

Functie-indeling 

Er is geen sprake van hoogbouw. 
Er zijn voldoende vluchtwegen en de capaciteit is voldoende: Brandkranen 
aan de Deurningerstraat 62 en Hoofdstraat. Tevens kan er gebruik worden 
gemaakt van de Hasselerbeek. 

Infrastructuur 

Er kan van de risicobron af gevlucht worden. 
De gebouwen voldoen aan het bouwbesluit en de vluchtrichting uit het 
gebouw is van de risicobron afgewend 

Bebouwing 

Er zijn (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig volgens het ‘Besluit Externe 
Veiligheid Inrichtingen (BEVI), artikel 1; Tuincentrum Borghuis. 

Fysieke gesteldheid De aanwezige bewoners/aanwezigen kunnen zich tijdig en zelfstandig in 
veiligheid brengen. 

Alarmering De bewoners/aanwezigen worden tijdig gealarmeerd m.b.v. geluidswagens 
van de politie.  

Risicocommunicatie Er wordt een risico-communicatieplan (onderdeel rampbestrijdingsplan)  
opgesteld en uitgevoerd om personen die structureel in het plangebied 
aanwezig zijn te informeren over mogelijke calamiteiten en de te ondernemen 
acties om zichzelf snel in veiligheid te brengen. 



 
6.  AVIA Tankstation Scandinavia, Nordhornsestraat 226, DENEKAMP (Gemeente Dinkelland) 
 
Aan de hand van het volgend overzicht is een beoordeling van het huidige/toekomstige 
zelfredzaamheids-niveau van de verschillende delen in het plangebied met risico-objecten te maken. 
 
 
Aspect Beoordelingscriterium 

Er is geen sprake van bebouwing met verminderde mogelijkheid tot 
zelfredzaamheid. 

Functie-indeling 

Er is geen sprake van hoogbouw. 
Er zijn voldoende vluchtwegen en de capaciteit is voldoende: Brandkranen 
aan de Nordhornsestraat 233 / 215 en aan de Grensweg 5. Tevens kan er 
gebruik worden gemaakt van de Rammelbeek (grens). 

Infrastructuur 

Er kan van de risicobron af gevlucht worden. 
De gebouwen voldoen aan het bouwbesluit en de vluchtrichting uit het 
gebouw is van de risicobron afgewend 

Bebouwing 

Er zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig volgens het ‘Besluit 
Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), artikel 1. 
Er moet wel rekening gehouden worden met de parkeerplaats van de 
vrachtauto’s. 

Fysieke gesteldheid De aanwezige bewoners/aanwezigen kunnen zich tijdig en zelfstandig in 
veiligheid brengen. 

Alarmering De bewoners/aanwezigen worden tijdig gealarmeerd m.b.v. geluidswagens 
van de politie.  

Risicocommunicatie Er wordt een  risico-communicatieplan (onderdeel rampbestrijdingsplan) 
opgesteld en uitgevoerd om personen die structureel in het plangebied 
aanwezig zijn te informeren over mogelijke calamiteiten en de te ondernemen 
acties om zichzelf snel in veiligheid te brengen. 

 
 
7.  Tankstation Roeleveld Rolink, Nordhornsestraat 138, DENEKAMP (Gemeente Dinkelland) 
 
Aan de hand van het volgend overzicht is een beoordeling van het huidige/toekomstige 
zelfredzaamheids-niveau van de verschillende delen in het plangebied met risico-objecten te maken. 
 
 
Aspect Beoordelingscriterium 

Er is geen sprake van bebouwing met verminderde mogelijkheid tot 
zelfredzaamheid. 

Functie-indeling 

Er is geen sprake van hoogbouw. 
Er zijn voldoende vluchtwegen en de capaciteit is voldoende: Ondergrondse 
brandkranen aan de Nordhornsestraat 128 / 144 en aan de Hanzeweg 21. 
Tevens kan er gebruik worden gemaakt van Kanaal Almelo Nordhorn. 

Infrastructuur 

Er kan van de risicobron af gevlucht worden. 
De gebouwen voldoen aan het bouwbesluit en de vluchtrichting uit het 
gebouw is van de risicobron afgewend 

Bebouwing 

Er zijn (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig volgens het ‘Besluit Externe 
Veiligheid Inrichtingen (BEVI), artikel 1; Bouwmaterialen Sleiderink. 

Fysieke gesteldheid De aanwezige bewoners/aanwezigen kunnen zich tijdig en zelfstandig in 
veiligheid brengen. 

Alarmering De bewoners/aanwezigen worden tijdig gealarmeerd m.b.v. geluidswagens 
van de politie.  

Risicocommunicatie Er wordt een  risico-communicatieplan (onderdeel rampbestrijdingsplan) 
opgesteld en uitgevoerd om personen die structureel in het plangebied 
aanwezig zijn te informeren over mogelijke calamiteiten en de te ondernemen 
acties om zichzelf snel in veiligheid te brengen. 

 



8.  Tankstation Reinders, Abdeiweg 62, WEERSELO (Gemeente Dinkelland) 
 
Aan de hand van het volgend overzicht is een beoordeling van het huidige/toekomstige 
zelfredzaamheids-niveau van de verschillende delen in het plangebied met risico-objecten te maken. 
 
 
Aspect Beoordelingscriterium 

Er is geen sprake van bebouwing met verminderde mogelijkheid tot 
zelfredzaamheid. 

Functie-indeling 

Er is geen sprake van hoogbouw. 
Er zijn voldoende vluchtwegen en de capaciteit is voldoende: Brandkranen 
aan de Abdijweg 46 en 56. Tevens kan er gebruik worden gemaakt van de 
Eertmansbeek (Abdijweg 64). 

Infrastructuur 

Er kan van de risicobron af gevlucht worden. 
De gebouwen voldoen aan het bouwbesluit en de vluchtrichting uit het 
gebouw is van de risicobron afgewend 

Bebouwing 

Er zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig volgens het ‘Besluit 
Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), artikel 1. 

Fysieke gesteldheid De aanwezige bewoners/aanwezigen kunnen zich tijdig en zelfstandig in 
veiligheid brengen. 

Alarmering De bewoners/aanwezigen worden tijdig gealarmeerd m.b.v. geluidswagens 
van de politie.  

Risicocommunicatie Er wordt een  risico-communicatieplan (onderdeel rampbestrijdingsplan) 
opgesteld en uitgevoerd om personen die structureel in het plangebied 
aanwezig zijn te informeren over mogelijke calamiteiten en de te ondernemen 
acties om zichzelf snel in veiligheid te brengen. 

 
 
 
9.  Tankstation Hoogendijk, Holtwijkerstraat 3, WEERSELO (Gemeente Dinkelland) 
 
Aan de hand van het volgend overzicht is een beoordeling van het huidige/toekomstige 
zelfredzaamheids-niveau van de verschillende delen in het plangebied met risico-objecten te maken. 
 
 
Aspect Beoordelingscriterium 

Er is geen sprake van bebouwing met verminderde mogelijkheid tot 
zelfredzaamheid (Bij Seniorenappartementen De Haerstee zou een 
verminderde mogelijkheid tot zelfredzaamheid kunnen zijn). 

Functie-indeling 

Er is geen sprake van hoogbouw. 
Er zijn voldoende vluchtwegen en de capaciteit is voldoende: Brandkranen 
aan de Bisschopstraat 8 en Holterwijkstraat 5. Tevens kan er gebruik worden 
gemaakt van de Eertmansbeek aan de Abdijweg 62. 

Infrastructuur 

Er kan van de risicobron af gevlucht worden. 
De gebouwen voldoen aan het bouwbesluit en de vluchtrichting uit het 
gebouw is van de risicobron afgewend 

Bebouwing 

Er zijn (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig volgens het ‘Besluit Externe 
Veiligheid Inrichtingen (BEVI), artikel 1; Installatiebedrijf Loohuis, 
kunststofbedrijf Volkering en Seniorenappartementen. 

Fysieke gesteldheid De aanwezige bewoners/aanwezigen kunnen zich tijdig en zelfstandig in 
veiligheid brengen. 

Alarmering De bewoners/aanwezigen worden tijdig gealarmeerd m.b.v. geluidswagens 
van de politie.  

Risicocommunicatie Er wordt een risico-communicatieplan (onderdeel rampbestrijdingsplan) 
opgesteld en uitgevoerd om personen die structureel in het plangebied 
aanwezig zijn te informeren over mogelijke calamiteiten en de te ondernemen 
acties om zichzelf snel in veiligheid te brengen. 

 
 



 
 
 
Rampenbestrijding 
 
Algemeen 
 
Maatregelen ter optimalisatie van de rampenbestrijding zijn erop gericht om door de inzet van de 
hulpverlenende diensten de effecten, in termen van slachtoffers en schade, te beperken. Het gaat dan 
om de invulling van de volgende aspecten: 
1. Middelen: voldoende beschikbaarheid van de benodigde middelen om het incident te kunnen 
  bestrijden (bijvoorbeeld bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid). 
2. Capaciteit: voldoende beschikbaar (hulpverlenend) personeel om hulp te bieden 
3. Planvorming: voldoende aanwezigheid en bekendheid met algemene en eventuele bijzondere 

procedures om mogelijke incidenten te kunnen bestrijden (bijvoorbeeld een 
rampbestrijdingsplan) 

4. Tijd: door snelle detectie van een incident gevolgd door een alarmering is er meer tijd om 
eventuele personen in veiligheid te brengen dan in situaties waarin deze snelle 
detectie ontbreekt. (zie item ‘zelfredzaamheid’) 

 
 
 
1.  Tankstation Garage Wiefferink, Kloppendijk 44/46, DENEKAMP (Gemeente Dinkelland) 
 
Beoordelingsaspecten optreden hulpverleningsdiensten (bestrijdbaarheid) 
 
 
 

Mogelijkheden 
 

Uitwerking 
 
Directe bereikbaarheid van het risico-object en de directe omgeving in 
het plangebied voor de brandweer binnen de zorgnorm. 
Geen of zo veilig mogelijke afstand tussen de opstel¨plaats en de 
incidentlocatie. 
De risicolocatie is goed te bereiken via twee zijden. 

1. Bereikbaarheid 
Opstelmogelijkheden 

De bereikbaarheid voor de hulpverleners is goed in het betreffende 
effectgebied. 
Inzet van het juiste brandweermaterieel (Lage druk, hoge druk, 
watertransport, schuimblusvoertuig) is mogelijk.  
De voorzieningen voor de levering en opvang van bluswater zijn 
toereikend voor de genoemde risico’s en de mogelijke (milieu) effecten 
in het plangebied. 
Er zijn voldoende blusmiddelen (water, schuim etc.) aanwezig om het 
scenario BLEVE ‘aan te kunnen’. Er is niet voldoende 
bluswatercapaciteit om de daadwerkelijke BLEVE te voorkomen.  

2. Inzetbaarheid van 
middelen 

Vervoer van gewonden vanaf betreffende effectgebieden is mogelijk. 
3. Reductie aantal 

blootgestelde 
personen 

In het rampbestrijdingsplan LPG wordt verwoord op welke wijze en met  
behulp van algemene en bijzondere procedures mogelijke incidenten 
kunnen worden bestreden 

4. Overig In het potentiële effectgebied is geen brandweerkazerne of ziekenhuis 
gelegen. 

 



2.  Tankstation Singraven, Oldenzaalsestraat 52, DENEKAMP (Gemeente Dinkelland) 
 
 
Beoordelingsaspecten optreden hulpverleningsdiensten (bestrijdbaarheid) 
 
 
 

Mogelijkheden 
 

Uitwerking 
 
Directe bereikbaarheid van het risico-object en de directe omgeving in 
het plangebied voor de brandweer binnen de zorgnorm. 
Geen of zo veilig mogelijke afstand tussen de opstel¨plaats en de 
incidentlocatie. 
De risicolocatie is goed te bereiken via twee zijden. 

1. Bereikbaarheid 
Opstelmogelijkheden 

De bereikbaarheid voor de hulpverleners is goed in het betreffende 
effectgebied. 
Inzet van het juiste brandweermaterieel (Lage druk, hoge druk, 
watertransport, schuimblusvoertuig) is mogelijk.  
De voorzieningen voor de levering en opvang van bluswater zijn 
toereikend voor de genoemde risico’s en de mogelijke (milieu) effecten 
in het plangebied. 
Er zijn voldoende blusmiddelen (water, schuim etc.) aanwezig om het 
scenario BLEVE ‘aan te kunnen’. Er is niet voldoende 
bluswatercapaciteit om de daadwerkelijke BLEVE te voorkomen. 

2. Inzetbaarheid van 
middelen 

Vervoer van gewonden vanaf betreffende effectgebieden is mogelijk. 
3. Reductie aantal 

blootgestelde 
personen 

In het rampbestrijdingsplan LPG wordt verwoord op welke wijze en met  
behulp van algemene en bijzondere procedures mogelijke incidenten 
kunnen worden bestreden 

4. Overig In het potentiële effectgebied is geen brandweerkazerne of ziekenhuis 
gelegen. 

 
 
 
 
3.  Tankstation AVIA tankstation v.d. AA, Oldenzaalsestraat 2, ROSSUM (Gemeente Dinkelland) 
 
Beoordelingsaspecten optreden hulpverleningsdiensten (bestrijdbaarheid) 
 
 
 

Mogelijkheden 
 

Uitwerking 
 
Directe bereikbaarheid van het risico-object en de directe omgeving in 
het plangebied voor de brandweer binnen de zorgnorm. 
Geen of zo veilig mogelijke afstand tussen de opstel¨plaats en de 
incidentlocatie. 
De risicolocatie is goed te bereiken via twee zijden. 

1. Bereikbaarheid 
Opstelmogelijkheden 

De bereikbaarheid voor de hulpverleners is goed in het betreffende 
effectgebied. 
Inzet van het juiste brandweermaterieel (Lage druk, hoge druk, 
watertransport, schuimblusvoertuig) is mogelijk.  
De voorzieningen voor de levering en opvang van bluswater zijn 
toereikend voor de genoemde risico’s en de mogelijke (milieu) effecten 
in het plangebied. 
Er zijn voldoende blusmiddelen (water, schuim etc.) aanwezig om het 
scenario BLEVE ‘aan te kunnen’. Er is niet voldoende 
bluswatercapaciteit om de daadwerkelijke BLEVE te voorkomen. 

2. Inzetbaarheid van 
middelen 

Vervoer van gewonden vanaf betreffende effectgebieden is mogelijk. 
3. Reductie aantal 

blootgestelde 
personen 

In het rampbestrijdingsplan LPG wordt verwoord op welke wijze en met  
behulp van algemene en bijzondere procedures mogelijke incidenten 
kunnen worden bestreden 

4. Overig In het potentiële effectgebied is geen brandweerkazerne of ziekenhuis 
gelegen. 

 



4.  Tankstation Krabbe, Bornsestraat 18, WEERSELO (Gemeente Dinkelland) 
 
Beoordelingsaspecten optreden hulpverleningsdiensten (bestrijdbaarheid) 
 
 
 

Mogelijkheden 
 

Uitwerking 
 
Directe bereikbaarheid van het risico-object en de directe omgeving in 
het plangebied voor de brandweer binnen de zorgnorm. 
Geen of zo veilig mogelijke afstand tussen de opstel¨plaats en de 
incidentlocatie. 
De risicolocatie is goed te bereiken via twee zijden. 

1. Bereikbaarheid 
Opstelmogelijkheden 

De bereikbaarheid voor de hulpverleners is goed in het betreffende 
effectgebied. 
Inzet van het juiste brandweermaterieel (Lage druk, hoge druk, 
watertransport, schuimblusvoertuig) is mogelijk.  
De voorzieningen voor de levering en opvang van bluswater zijn 
toereikend voor de genoemde risico’s en de mogelijke (milieu) effecten 
in het plangebied. 
Er zijn voldoende blusmiddelen (water, schuim etc.) aanwezig om het 
scenario BLEVE ‘aan te kunnen’. Er is niet voldoende 
bluswatercapaciteit om de daadwerkelijke BLEVE te voorkomen. 

2. Inzetbaarheid van 
middelen 

Vervoer van gewonden vanaf betreffende effectgebieden is mogelijk. 
3. Reductie aantal 

blootgestelde 
personen 

In het rampbestrijdingsplan LPG wordt verwoord op welke wijze en met  
behulp van algemene en bijzondere procedures mogelijke incidenten 
kunnen worden bestreden 

4. Overig In het potentiële effectgebied is geen brandweerkazerne of ziekenhuis 
gelegen. 

 
 
 
5.  De Witte Beer, Deurningerstraat 64, DEURNINGEN (Gemeente Dinkelland) 
 
Beoordelingsaspecten optreden hulpverleningsdiensten (bestrijdbaarheid) 
 
 
 

Mogelijkheden 
 

Uitwerking 
 
Directe bereikbaarheid van het risico-object en de directe omgeving in 
het plangebied voor de brandweer binnen de zorgnorm. 
Geen of zo veilig mogelijke afstand tussen de opstel¨plaats en de 
incidentlocatie. 
De risicolocatie is goed te bereiken via twee zijden. 

1. Bereikbaarheid 
Opstelmogelijkheden 

De bereikbaarheid voor de hulpverleners is goed in het betreffende 
effectgebied. 
Inzet van het juiste brandweermaterieel (Lage druk, hoge druk, 
watertransport, schuimblusvoertuig) is mogelijk.  
De voorzieningen voor de levering en opvang van bluswater zijn 
toereikend voor de genoemde risico’s en de mogelijke (milieu) effecten 
in het plangebied. 
Er zijn voldoende blusmiddelen (water, schuim etc.) aanwezig om het 
scenario BLEVE ‘aan te kunnen’. Er is niet voldoende 
bluswatercapaciteit om de daadwerkelijke BLEVE te voorkomen. 

2. Inzetbaarheid van 
middelen 

Vervoer van gewonden vanaf betreffende effectgebieden is mogelijk. 
3. Reductie aantal 

blootgestelde 
personen 

In het rampbestrijdingsplan LPG wordt verwoord op welke wijze en met  
behulp van algemene en bijzondere procedures mogelijke incidenten 
kunnen worden bestreden 

4. Overig In het potentiële effectgebied is geen brandweerkazerne of ziekenhuis 
gelegen. 

 



 
 
6.  AVIA Tankstation Scandinavia, Nordhornsestraat 226, DENEKAMP (Gemeente Dinkelland). 
 
Beoordelingsaspecten optreden hulpverleningsdiensten (bestrijdbaarheid) 
 
 
 

Mogelijkheden 
 

Uitwerking 
 
Directe bereikbaarheid van het risico-object en de directe omgeving in 
het plangebied voor de brandweer binnen de zorgnorm. 
Geen of zo veilig mogelijke afstand tussen de opstel¨plaats en de 
incidentlocatie. 
De risicolocatie is goed te bereiken via twee zijden. 

1. Bereikbaarheid 
Opstelmogelijkheden 

De bereikbaarheid voor de hulpverleners is goed in het betreffende 
effectgebied. 
Inzet van het juiste brandweermaterieel (Lage druk, hoge druk, 
watertransport, schuimblusvoertuig) is mogelijk.  
De voorzieningen voor de levering en opvang van bluswater zijn 
toereikend voor de genoemde risico’s en de mogelijke (milieu) effecten 
in het plangebied. 
Er zijn voldoende blusmiddelen (water, schuim etc.) aanwezig om het 
scenario BLEVE ‘aan te kunnen’. Er is niet voldoende 
bluswatercapaciteit om de daadwerkelijke BLEVE te voorkomen. 

2. Inzetbaarheid van 
middelen 

Vervoer van gewonden vanaf betreffende effectgebieden is mogelijk. 
3. Reductie aantal 

blootgestelde 
personen 

In het rampbestrijdingsplan LPG wordt verwoord op welke wijze en met  
behulp van algemene en bijzondere procedures mogelijke incidenten 
kunnen worden bestreden 

4. Overig In het potentiële effectgebied is geen brandweerkazerne of ziekenhuis 
gelegen. 

 
7.  Tankstation Roeleveld Rolink, Nordhornsestraat 138, DENEKAMP (Gemeente Dinkelland) 
 
Beoordelingsaspecten optreden hulpverleningsdiensten (bestrijdbaarheid) 
 
 
 

Mogelijkheden 
 

Uitwerking 
 
Directe bereikbaarheid van het risico-object en de directe omgeving in 
het plangebied voor de brandweer binnen de zorgnorm. 
Geen of zo veilig mogelijke afstand tussen de opstel¨plaats en de 
incidentlocatie. 
De risicolocatie is goed te bereiken via twee zijden. 

1. Bereikbaarheid 
Opstelmogelijkheden 

De bereikbaarheid voor de hulpverleners is goed in het betreffende 
effectgebied. 
Inzet van het juiste brandweermaterieel (Lage druk, hoge druk, 
watertransport, schuimblusvoertuig) is mogelijk.  
De voorzieningen voor de levering en opvang van bluswater zijn 
toereikend voor de genoemde risico’s en de mogelijke (milieu) effecten 
in het plangebied. 
Er zijn voldoende blusmiddelen (water, schuim etc.) aanwezig om het 
scenario BLEVE ‘aan te kunnen’. Er is niet voldoende 
bluswatercapaciteit om de daadwerkelijke BLEVE te voorkomen. Er is 
niet voldoende bluswatercapaciteit om de daadwerkelijke BLEVE te 
voorkomen. 

2. Inzetbaarheid van 
middelen 

Vervoer van gewonden vanaf betreffende effectgebieden is mogelijk. 
3. Reductie aantal 

blootgestelde 
personen 

In het rampbestrijdingsplan LPG wordt verwoord op welke wijze en met  
behulp van algemene en bijzondere procedures mogelijke incidenten 
kunnen worden bestreden 

4. Overig In het potentiële effectgebied is geen brandweerkazerne of ziekenhuis 
gelegen. 

 



 
 
 
 
8. Tankstation Reinders, Abdeiweg 62, WEERSELO (Gemeente Dinkelland) 
 
Beoordelingsaspecten optreden hulpverleningsdiensten (bestrijdbaarheid) 
 
 
 

Mogelijkheden 
 

Uitwerking 
 
Directe bereikbaarheid van het risico-object en de directe omgeving in 
het plangebied voor de brandweer binnen de zorgnorm. 
Geen of zo veilig mogelijke afstand tussen de opstel¨plaats en de 
incidentlocatie. 
De risicolocatie is goed te bereiken via twee zijden. 

1. Bereikbaarheid 
Opstelmogelijkheden 

De bereikbaarheid voor de hulpverleners is goed in het betreffende 
effectgebied. 
Inzet van het juiste brandweermaterieel (Lage druk, hoge druk, 
watertransport, schuimblusvoertuig) is mogelijk.  
De voorzieningen voor de levering en opvang van bluswater zijn 
toereikend voor de genoemde risico’s en de mogelijke (milieu) effecten 
in het plangebied. 
Er zijn voldoende blusmiddelen (water, schuim etc.) aanwezig om het 
scenario BLEVE ‘aan te kunnen’. Er is niet voldoende 
bluswatercapaciteit om de daadwerkelijke BLEVE te voorkomen. 

2. Inzetbaarheid van 
middelen 

Vervoer van gewonden vanaf betreffende effectgebieden is mogelijk. 
3. Reductie aantal 

blootgestelde 
personen 

In het rampbestrijdingsplan LPG wordt verwoord op welke wijze en met  
behulp van algemene en bijzondere procedures mogelijke incidenten 
kunnen worden bestreden 

4. Overig In het potentiële effectgebied is geen brandweerkazerne of ziekenhuis 
gelegen. 

 
 
9. Tankstation Hoogendijk, Holtwijkerstraat 3, WEERSELO (Gemeente Dinkelland) 
 
Beoordelingsaspecten optreden hulpverleningsdiensten (bestrijdbaarheid) 
 
 
 

Mogelijkheden 
 

Uitwerking 
 
Directe bereikbaarheid van het risico-object en de directe omgeving in 
het plangebied voor de brandweer binnen de zorgnorm. 
Geen of zo veilig mogelijke afstand tussen de opstel¨plaats en de 
incidentlocatie. 
De risicolocatie is goed te bereiken via twee zijden. 

1. Bereikbaarheid 
Opstelmogelijkheden 

De bereikbaarheid voor de hulpverleners is goed in het betreffende 
effectgebied. 
Inzet van het juiste brandweermaterieel (Lage druk, hoge druk, 
watertransport, schuimblusvoertuig) is mogelijk.  
De voorzieningen voor de levering en opvang van bluswater zijn 
toereikend voor de genoemde risico’s en de mogelijke (milieu) effecten 
in het plangebied. 
Er zijn voldoende blusmiddelen (water, schuim etc.) aanwezig om het 
scenario BLEVE ‘aan te kunnen’. Er is niet voldoende 
bluswatercapaciteit om de daadwerkelijke BLEVE te voorkomen. 

2. Inzetbaarheid van 
middelen 

Vervoer van gewonden vanaf betreffende effectgebieden is mogelijk. 
3. Reductie aantal 

blootgestelde 
personen 

In het rampbestrijdingsplan LPG wordt verwoord op welke wijze en met  
behulp van algemene en bijzondere procedures mogelijke incidenten 
kunnen worden bestreden 

4. Overig In het potentiële effectgebied is geen brandweerkazerne of ziekenhuis 
gelegen. 






















