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1.    Inleiding 
 
1.1  Aanleiding 

De gemeente Dronten is voornemens het bestemmingsplan “Buitengebied (9100) in 
procedure te brengen. In verband met dit bestemmingsplan moet de situatie rond exter-
ne veiligheid worden beschouwd. Deze beschouwing richt zich op de aanwezige risico’s 
in en om het plangebied en de beoordeling van deze risico’s. Aan het bestuur van de 
gemeente is de wettelijke taak opgedragen aan te geven dat rekening is gehouden met 
de externe veiligheid waar het de invloed betreft van bedrijven die met gevaarlijke stof-
fen werken en het transport van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door 
buisleidingen. 
Mede in het licht van de verplichte actualisatie van bestemmingsplannen, zoals bepaald 
in de Wet ruimtelijke ordening, worden de diverse bestemmingsplannen in Dronten her-
zien. Zo ook voor het bestemmingsplan “Buitengebied”. Het bestemmingsplangebied be-
treft het buitengebied van de gemeente Dronten, ofwel het landelijk gebied. De kernen 
Swifterbant, Dronten en Biddinghuizen vallen hier buiten, als ook Ketelhaven. Het Ke-
telmeer, natuurgebied Kamperhoek en het IJsselmeer vormen de begrenzing aan de 
noordzijde. De oostzijde grenst aan de bos- en natuurgebieden. Dit geldt ook voor de 
zuidzijde. Het gebied aan de noord-, oost- en zuidzijde vormt het bestemmingsplan 
Randmeerzone. Ten slotte valt de westelijke grens van het plangebied samen met de 
gemeentegrens met Zeewolde en Lelystad. Onderstaande figuur geeft een weergave 
van het plangebied. 

 

 

  
 
 

Het bestemmingsplan “Buitengebied” is grotendeels conserverend van aard en legt de 
bestaande (legale) situatie vast. De beoogde ontwikkelingen zoals verwoord in de Kader 
stellende Nota worden hierin vastgelegd.  

 
 



 
 
 
1.2 Verantwoordingsplicht 
 

Wat is de verantwoordingsplicht? 
De verantwoordingsplicht draait kort gezegd om de vraag in hoeverre risico’s, als gevolg 
van een ruimtelijke ontwikkeling (meer personen nabij een risicobron), worden geaccep-
teerd en indien noodzakelijk welke veiligheid verhogende maatregelen daarmee gepaard 
gaan. Met de verantwoordingsplicht zijn betrokken partijen gedwongen om een goede 
ruimtelijke afweging te maken waarin de veiligheid voor de maatschappij als geheel vol-
doende gewaarborgd is. Op deze manier wordt beoogd een situatie te creëren, waarbij 
zoveel mogelijk de risico’s zijn afgewogen en geanticipeerd is op de mogelijke gevolgen 
van een incident waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. In deze afweging moeten in 
ieder geval de volgende aspecten aan de orde komen: 
 
• Het aantal personen in het invloedsgebied; 
• Toename van het groepsrisico als gevolg van de beoogde ontwikkelingen; 
• De mogelijkheden tot risicovermindering; 
• Nut en noodzaak van de ontwikkeling (alternatieven); 
• De mogelijkheden van zelfredzaamheid; 
• De mogelijkheden van hulpverlening; 
 
De invulling van de verantwoordingsplicht is een taak van het bevoegde gezag. Het be-
voegde gezag neemt daarmee de verantwoordelijkheid voor het zogenaamde “restrisico” 
dat overblijft na eventueel benodigde veiligheid verhogende maatregelen.  
 
Dit document geeft invulling aan deze verantwoordingsplicht en geeft concrete adviezen 
en actiepunten. In deze verantwoording komen eerst de locatiekeuze, dan het plaatsge-
bonden en het groepsrisico en vervolgens de veiligheidsaspecten aan de orde. Als alle 
maatregelen om de risico’s te beperken beschouwd zijn, is er altijd een restrisico aan-
wezig. In de conclusies zijn alle actiepunten genoemd die voortvloeien uit deze verant-
woording. 

 
 
2  Uitgangspunten voor de verantwoording van het groepsrisico 
 
2.1 De ruimtelijke ontwikkeling 

De gemeente Dronten heeft het voornemen de nu geldende bestemmingsplannen te ac-
tualiseren en van een nieuwe en eenduidige bestemmingssystematiek te voorzien. Uit-
gangspunt is een conserverend bestemmingsplan dat de huidige activiteiten respecteert 
en dat geen grotere ontwikkelingen mogelijk maakt dan is vastgelegd in de Kader stel-
lende nota. 

 
2.2 Onderzoek risicobronnen 

Ter voorbereiding van het bestemmingsplan “Buitengebied” is onderzocht of er risico 
bronnen binnen of nabij het plangebied zijn gelegen die hierop van invloed zijn. Mogelij-
ke risicobronnen zijn bedrijven (inrichtingen), waar activiteiten met gevaarlijke stoffen 
plaatsvinden of transportmodaliteiten bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, 
zoals (spoor)wegen en buisleidingen.  

 
Inrichtingen 
Binnen of in de directe nabijheid van het plangebied zijn geen inrichtingen gelegen die in 
het kader van externe veiligheid van invloed zijn op het plangebied. Er zijn dus geen be-



perkingen voor het voorgenomen plan vanwege binnen of in de directe nabijheid van het 
plangebied gelegen inrichtingen. 

 
Transport over de weg 
Binnen het plangebied liggen diverse provinciale wegen en de Rijksweg A6 waarover 
vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Uit de gegevens van de Risicokaart 
(www.risicokaart.nl) blijkt dat er geen plaatsgebondenrisicocontouren PR 10-6 aanwezig 
zijn. Er zijn dus geen beperkingen voor het voorgenomen plan vanwege transport van 
gevaarlijke stoffen over de weg. 
 
Transport over het spoor 
In de nabijheid van het plangebied is een spoor aanwezig, de Hanzelijn, waarover ver-
voer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De plaatsgebondenrisicocontour 10-6  bedraagt 
30 meter (bron: Tracébesluit Hanzelijn 2003). Binnen het invloedsgebied van de Hanze-
lijn, 200 meter, zijn geen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten gelegen of geprojec-
teerd. Er zijn dus geen beperkingen voor het voorgenomen plan vanwege transport van 
gevaarlijke stoffen over het spoor. 
 
Transport over het water 
In de nabijheid van het plangebied ligt het Keteldiep, op het Keteldiep vind vervevoer 
plaats van gevaarlijke stoffen is hierdoor aangeduid in de ‘Circulaire Risiconormering 
vervoer gevaarlijke stoffen’ als een zwarte vaarweg.  
De PR 10-6 contouren liggen op het water en kunnen groeien tot de oeverlijn. Dit bete-
kent: geen nieuwe kwetsbare bestemmingen binnen de waterlijnen, voor beperkt kwets-
bare bestemmingen geldt dit als richtwaarde.  
Indien de PR risicocontour langs zwarte vaarwegen binnen 10 jaar op de oever dreigt te 
komen, neemt de rijksoverheid het initiatief om tot maatregelen te komen die tot doel 
hebben om dit te voorkomen. Er zijn dus geen beperkingen voor het voorgenomen plan 
vanwege transport van gevaarlijke stoffen over het Keteldiep. 
 
Transport per buisleiding 
Binnen het plangebied zijn diverse hogedruk aardgasleidingen gelegen, welke beperkin-
gen opleveren voor de ruimtelijke ordening. In onderstaande tabel zijn de gegevens van 
deze leidingen weergegeven. 
 

 
 
 
2. 3 Maatgevende scenario’s 
 

In het plangebied liggen hogedruk aardgasleidingen waarbij als gevolg van het falen van 
de aardgasleidingen effecten binnen het plangebied kunnen optreden. Het maatgevende 
scenario hierbij is een fakkelbrand. 

 

http://www.risicokaart.nl/


 
Fakkelbrand 
Een hogedruk aardgasleiding kan falen als gevolg van schade door derden. Falen als 
gevolg van corrosie is uitgesloten door de veiligheidsmaatregelen die door de Gasunie 
zijn genomen (inherente veiligheid). Door een beschadiging van de aardgasleiding kan 
gas vrijkomen dat vervolgens ontsteekt en een fakkelbrand vormt. Er ontstaan secundai-
re branden. 
 

 
3     Wettelijk kader 

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getre-
den. Dit besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer (artikelen 5.1 lid 1, 5.2 lid 1, 5.3 lid 
1 en 2 en 9.2.2.1) en de Wet ruimtelijke ordening (artikelen 3.37 en 4.3 lid 1 en 2). Het 
Bevb regelt welke veiligheidsafstanden aangehouden moeten worden rond buisleidingen 
met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrich-
tingen (Bevi).  
Voor hogedruk aardgasleidingen is sinds 1 mei 2010 het rekenpakket CAROLA be-
schikbaar voor het berekenen van de externe veiligheidsrisico's van ondergrondse ho-
gedruk aardgastransportleidingen. CAROLA staat voor: Computer Applicatie voor Risi-
coberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas. Het nieuwe rekenpakket 
voor bevoegd gezag, adviesbureaus, leidingeigenaren en leidingexploitanten 
is gebaseerd op een rekenmethodiek die is ontwikkeld door de Gasunie en het RIVM. 
Conform het Bevb dienen de berekeningen uitgevoerd te worden conform de bijbeho-
rende regeling, hiermee wordt onder andere het rekenprogramma CAROLA bedoeld. De 
berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma CAROLA versie 1.0.0.51. De ge-
hanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/veiligheid/bevi-revi/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/veiligheid/bevi-revi/


4  Plaatsgebonden risico en groepsrisico 
 
4.1  Inleiding 

Voor externe veiligheid zijn twee risicomaten van belang waaraan getoetst moet worden. 
Het betreft het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Door Ingenieursbureau Oran-
jewoud/Save zijn het plaatsgebonden risico en groepsrisico berekend. In bijlage 2 zijn de 
resultaten van deze berekening opgenomen, (“Save’ 248130 130162-HD35). 

 
4.2 Plaatsgebonden risico 

 
Wat is het plaatsgebonden risico? 
Het basisbeschermingsniveau van de individuele burger wordt gebaseerd op het zoge-
heten plaatsgebonden risico. Dit risico drukt de overlijdenskans uit die op een bepaalde 
afstand van de risicobron aanwezig is. De overlijdenskans wordt gebaseerd op de aan-
name van de permanente aanwezigheid van een volledig onbeschermde persoon op de 
beschouwde afstand. Kwetsbare objecten (woningen, kantoren groter dan 1.500 m2) 
mogen niet binnen een afstand gerealiseerd worden waarop het plaatsgebonden risico 
de waarde 10-6 (1 op het miljoen) bereikt. Het plaatsgebonden risico fungeert dus als 
een minimaal aan te houden risicoafstand tot de risicobron  
 
Toetsing Plaatsgebonden risico aardgasleiding 
De plaatsgebondenrisicocontouren van alle leidingen zijn gegeven in bijlage 2 van de ri-
sicoberekening. Conform het Bevb is de PR 10-6-contour een grenswaarde voor de 
bouw van kwetsbare objecten. Voor beperkt kwetsbare objecten is de PR 10-6-contour 
een richtwaarde. Hiervan mag, mits gemotiveerd, worden afgeweken door bevoegd ge-
zag bij vaststelling van het bestemmingsplan. Uit de berekeningen blijkt dat er slechts 
één leiding is die een plaatsgebonden risico van 10-6-risicocontour heeft: A-570-12. Bin-
nen deze PR 10-6-contour liggen geen bestemmingen die kwetsbare of beperkt kwetsba-
re objecten mogelijk maken. Hiermee is voldaan aan de normstelling van het Bevb. 

 
4.3 Groepsrisico (GR) 

Wat is het Groepsrisico? 
Het Groepsrisico (GR) laat zich omschrijven als de kans op een bepaald aantal doden 
dat min of meer gelijktijdig valt door een ramp met een gevaarlijke stof. Dit wordt in een 
grafiek uitgezet als risico per jaar verticaal tegen het aantal doden. Volgens de definitie 
wordt er pas van een groepsrisico gesproken als er meer dan 10 doden kunnen vallen. 
Als ijklijn in de grafiek wordt een oriëntatiewaarde weergegeven. Eenvoudiger is het om 
het GR te omschrijven als de kans op een ramp van een bepaalde omvang. Er is geen 
harde norm waaraan het groepsrisico moet voldoen. Er is slechts een oriëntatiewaarde 
gesteld. Elke wijziging in het groepsrisico moet in principe worden verantwoord. Ook al 
blijft het GR onder de oriëntatiewaarde. 
 
Toetsing Groepsrisico Keteldiep 
Bij zwarte vaarwegen is een verantwoording noodzakelijk indien bij een bevolkingsdicht-
heid boven de 1500 pers/ha dubbelzijdig en 2250 pers/ha ligt. Bij een lagere dichtheid, 
zoals langs het Keteldiep, blijft de groepsrisico beneden de 0,1 x de oriënterende waar-
de en is een verantwoording niet noodzakelijk.  
 
Toetsing Groepsrisico aardgasleiding 
Van een aantal leidingen is het groepsrisico niet berekend, omdat op voorhand kon wor-
den ingeschat dat het nihil zou zijn: het betreft leiding A-570-01 en leiding A-683. 
 
Van een tweetal andere leidingen is het groepsrisico wel berekend, maar bleek het als-
nog nihil te zijn.  Het betreft leiding: A-570-01 en leiding A-570-13.  
 



Van een drietal leidingen is een groepsrisico berekend dat niet nihil was.  
• Het betreft een tweetal leidingen dat een niet nihil groepsrisico heeft vanwege de 

aanwezigheid van Attractiepark Walibi (gelegen tegen de grens van het ontwerp be-
stemmingsplan Buitengebied Dronten). Het betreft de leidingen A-570 en A-570-12. 
Aangezien in dit berekende groepsrisico geen bestemmingen voorkomen welke af-
komstig zijn uit het bestemmingsplan Buitengebied Dronten kan worden geconclu-
deerd dat het ontwerp bestemmingsplan niet leidt tot een toename van het groepsri-
sico van deze twee leidingen.  
 

• Het betreft een leiding die op basis van bestemmingen in het ontwerp bestemmings-
plan een groepsrisico laat zien dat niet nihil is. Het betreft leiding. A-655.  
 
Van alle berekende groepsrisico's wordt geconcludeerd dat:  

• ze onder de oriëntatiewaarde blijven;  
• ze de 0,1 x oriëntatiewaarde niet overschrijden;  
• het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Dronten niet tot een toename van het 

groepsrisico aanleiding geeft. 
 
5     Verantwoordingsplicht  

Het voorgenomen ruimtelijke besluit ligt binnen het invloedsgebied van een of meer ho-
gedrukaardgastransportleidingen. Vanwege de ligging binnen het invloedsgebied van de 
leiding, dient voor dit ruimtelijke besluit de verantwoording van het groepsrisico ingevuld 
te worden.  
 
De uitgebreidheid van de invulling van de verantwoording van het groepsrisico is afhan-
kelijk van de ligging van het plangebied, de hoogte en de toename van het groepsrisico.  
 
Uit de berekening blijkt dat het groepsrisico in de toekomstige situatie lager is dan 0,1 
maal de oriëntatiewaarde. Bij de invulling van de verantwoording kan volstaan worden 
met het invullen van de elementen betreffende de hoogte en toename van het groepsri-
sico, de mogelijkheden voor bestrijdbaarheid en beperking van de omvang van een on-
geval en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid.   

  



 
 

6   Bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid 
 

Bestrijdbaarheid 
De bestrijdbaarheid dient op twee aspecten te worden beoordeeld: 
1. Is het rampscenario te bestrijden? 
2. Is de omgeving voldoende ingericht om bestrijding te faciliteren? 
De bestrijdingsmogelijkheden gaan uit van de maatgevende scenario’s, zoals eerder zijn 
beschreven. 
 

6.1  Is het rampscenario te bestrijden 
Fakkelbrand 
De directe effecten van een fakkelbrand zijn niet te bestrijden, omdat er geen tijd is tus-
sen de beschadiging van de leiding en het optreden van de fakkelbrand. Secundaire 
branden dienen wel bestreden te worden. 
 

6.2  Is de omgeving van het rampgebied voldoend ingericht om bestrijding te facilite-
ren? 
In kader van de bestemmingsplanprocedure is de regionale brandweer Flevoland om 
advies gevraagd (zie bijlage 1). In het plangebied Buitengebied zijn voldoende opstel-
plaatsen en aan- en afvoerroutes beschikbaar voor de inzet van hulpdiensten.  
 

6.3  Zelfredzaamheid 
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder 
daadwerkelijk hulp van hulpverleningsdiensten. Het zelfredzame vermogen van perso-
nen is een belangrijke voorwaarde om grote calamiteiten bij een incident te voorkomen. 
De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen en ontvluchting. 
De mogelijkheden van zelfredzaamheid zijn afhankelijk van het maatgevende scenario. 
In dit geval is dit een fakkelbrand.  

 
Mogelijkheden van zelfredzaamheid bij een fakkelbrand 
In het geval van een fakkelbrand is er geen tijd om te vluchten en zullen de personen in 
het plangebied binnen de 60 meter van de aardgasleiding slachtoffer worden. Buiten de 
60 meter is in het geval van een fakkelbrand, schuilen in een gebouw of woning in be-
ginsel de beste manier om de calamiteit te overleven. 
 
Is het gebied voldoende ingericht om de zelfredzaamheid te kunnen faciliteren? 
Behalve de vraag of zelfredding mogelijk is, zijn de fysieke eigenschappen van gebou-
wen en omgeving van invloed op de vraag of die zelfredding optimaal kan plaatsvinden. 
Vanuit de hierboven geschetste mogelijkheden is het dus van belang dat het plangebied: 
 goed te alarmeren is; 
 goed te ontvluchten is; 
 goede schuilmogelijkheden bieden. 

 
Alarmering 
In het buitengebied zijn geen voorzieningen aanwezig die voorzien in het alarmeren van 
de aanwezige bevolking (WAS-sirene). Wel kan in geval van een calamiteit NL-alert in 
worden gezet.  NL-Alert is een aanvullend alarmmiddel van de overheid voor op de mo-
biele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een 
noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de 
hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. 

 
Vluchtmogelijkheden 
Binnen het plangebied zijn voldoende vluchtwegen van de risicobronnen af.  



7 Maatregelen te beperking van het groepsrisico 
 

Ligging aardgasleiding  
De aardgasleiding zal worden opgenomen op de risicokaart. In ieder geval zal de juiste 
ligging en technische gegevens van de leiding worden opgenomen. Ook de contactge-
gevens van de Gasunie zullen op de Risicokaart worden opgenomen. 
 
Inrichting plangebied 
Binnen de plaatsgebondenrisicocontour 10-6 worden geen kwetsbare en beperkt kwets-
bare objecten toegestaan. 
 
Scenario calamiteit aardgasleiding meenemen in oefenprogramma brandweer 
Het scenario van een calamiteit bij de aardgasleiding wordt in het oefenprogramma van 
de brandweer Flevoland opgenomen. 

 
. 
 
 



8 Conclusie en verantwoording 
In deze rapportage is ingegaan op de onderdelen die bij de verantwoording van het 
groepsrisico dienen te worden betrokken. Hieronder wordt kort de belangrijkste con-
stateringen en te nemen maatregelen samengevat, op basis waarvan het college van 
burgemeester en wethouders en de gemeenteraad haar verantwoording kan baseren. 
 
Situatie groepsrisico 
Het groepsrisico neemt als gevolg van het bestemmingsplan Buitengebied niet toe. 
Het groepsrisico ligt zowel in de huidige situatie als de toekomstige situatie beneden 
de oriëntatiewaarde.  

 
8.1 Maatregelen ter beperking van het groepsrisico 

• De aardgasleidingen zijn opgenomen op in de risicokaart voor de juiste ligging; 
• In het plangebied worden binnen de plaatsgebonden risicocontouren geen kwets-

bare objecten toegelaten;  
• Scenario calamiteit aardgasleiding meenemen in oefenprogramma brandweer. 

 
8.2 Verantwoording 

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Dronten heb-
ben kennis genomen van de inhoud van deze rapportage en achten de toename van 
het groepsrisico door beoogde ontwikkelingen aanvaardbaar.  

 
  



Bijlage 1 Advies Regionale Brandweer Flevoland 
  



Flevoland 

B R A N D W E E R 

2o-
octo 

20)3 

Brandweer Flevoland 
Postbus 10334, 1301 AH Almere 

Bezoekadres: Gordiaandreef 101, 8233 AB Lelystad 

Gemeente Dronten 
Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 
Aan mevrouw E. Tichelaar 
Postbus 100 
8250 AC Dronten 

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Inlichtingen bij 
Lelystad 

Betreft 

U13.006889/REO/ET 
VRFZBrandweer-KCRM20120708 
mevr. H. Vos 
20 september 2013 

vooroverleg conform artikel 3.1.1 Bro 

GEMEENTE DRONTEi 
INGEKOMEN 

2 0 S E P 2013 
REG.NR. 

ROUTING 
KOPIE AAN 

Geachte mevrouw Tichelaar, 

Naar aanleiding van uw verzoek om advies betreffende voorontwerp bestemmingsplan "Buitengebied (9100)" en 
het milieueffectrapport Buitengebied (MER), in het kader van vooroverleg conform artikel 3.1.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening, heb ik samen met de heer R. v.d. Berg kennis genomen van de deze plannen. 

De inhoud van deze plannen en de stukken op uw website waarnaar u verwijst, geven geen aanleiding tot 
opmerkingen of nadere maatregelen te adviseren, dan er al van toepassing zijn voor dit gebied. 

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

Voor nadere informatie kun u zich wenden tot de behandeld adviseur van de afdeling Risicobeheersing van 
Brandweer Flevoland 

Hoogachtend, 

Mr J.MľGTvan Galen MMI 
Hoofd afdeling Risicobeheersing Brandweer Flevoland 



gemeente 

íįí d r u n t p n 

Nr- 11-31 P U B L I E K S B A L I E 

Naam 

BEWIJS VAN AFGlŕWEENJEDROŅTEN 
INGEKOMEN 

91 ìV 

Adres 

woonplaats 

Tel.nr. 

7 n S F P 2013 
REG.NR. 
ROUTING 
KOPIE AAN 

Bedri j fsnaam \SruYl i (z t ; \ iu O brief 

ld Çj iÇ ;į ū pakket 

(aankruisen wat van toepassing is) 

Adres 

Plaats 

Datum afgifte i 

Naam medewerk(st)er 

Handtekening ì paraaf 

N.B. Deze bevestiging van afgifte is geen automatisch 

akkoord voor inhoudelijke behandeling van de stukken! 
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1 Inleiding

De gemeente Dronten is voornemens om het ruimtelijke besluit voor het bestemmingsplan
'Buitengebied Dronten' te nemen. In het bestemmingsplan ligt een aantal ondergrondse hogedruk-
aardgasleidingen.

Ten behoeve van deze ruimtelijke procedure moeten de externeveiligheidsrisico's van deze
buisleidingen worden beschouwd omdat deze leidingen gebruikt worden voor transport van gevaarlijke
stoffen.

De gemeente Dronten heeft Oranjewoud/Save gevraagd te onderzoeken wat de effecten zijn van het
nieuwe bestemmingsplan op de externe veiligheid ten gevolge van dit transport. In onderhavig rapport
wordt verslag gedaan van dit onderzoek.

Figuur 1.1 Ligging bestemmingsplan Dronten Buitengebied (groen) in de omgeving

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het wettelijke kader met betrekking tot buisleidingen uiteengezet. Hoofdstuk 3
gaat in op de gehanteerde uitgangspunten voor de berekening waaronder de leidingkenmerken en de
bevolkingsinventarisatie. Hoofdstuk 4 gaat in op de resultaten van de risicoanalyse. In hoofdstuk 5
worden de conclusies weergegeven.

Dronten

Swifterbant

Biddinghuizen
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2 Beleidskader externe veiligheid

Op 1 januari 2011 is het Bevb (Besluit externe veiligheid buisleidingen) in werking getreden. Het besluit
regelt onder meer de externeveiligheidsaspecten van buisleidingen. In het toetsingskader wordt
aangesloten bij de systematiek van een plaatsgebonden risico (PR) en een groepsrisico (GR). Hiermee
wordt de systematiek voor buisleidingen in lijn gebracht met het Besluit externe veiligheid voor
inrichtingen (Bevi) en de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRnvgs).

2.1 Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon, die permanent en onbeschermd zou
verblijven in de directe omgeving van een transportroute, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een
ongewoon ongeval met die buisleiding. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven in de vorm van
contouren rond een risicobron. De omvang van het PR is geheel afhankelijk van de aard en hoeveelheid
stoffen die vervoerd worden over de transportroute. Voor een individu geeft het PR een kwantitatieve
indicatie van het risico dat hij loopt wanneer hij zich in de omgeving van een transportroute bevindt. Het
PR wordt visueel weergegeven door een contour. Daarbij worden op basis van de kans van optreden van
de diverse ongevalsscenario's resulterende gelijke overlijdensrisico's op een topografische kaart met
elkaar verbonden. Binnen de 10-6 jr-1-contour geldt dat de kans van overlijden ten gevolge van een
ongeval met gevaarlijke stoffen minimaal één op één miljoen jaar bedraagt. Een voorbeeld van
plaatsgebondenrisicocontouren en de fN-curve van het groepsrisico zijn weergegeven in figuur 2.1.

Figuur 2.1 Plaatsgebondenrisicocontouren en fN-curve van het groepsrisico

Voor nieuwe ruimtelijke besluiten, zoals bestemmingsplannen, geldt dat het plaatsgebonden risico voor
kwetsbare objecten en voor bestemmingen die kwetsbaar objecten mogelijk maken mag niet hoger zijn
dan 10-6 per jaar, dit is een grenswaarde. Voor nieuwe ruimtelijke besluiten geldt dat de
10-6jr-1-contour een richtwaarde is voor beperkt kwetsbare objecten en voor bestemmingen die beperkt
kwetsbare objecten mogelijk maken. Voor afwijking van deze richtwaarde geldt een motivatieplicht.
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2.2 Groepsrisico

Het groepsrisico is de kans per jaar per kilometer transportroute dat een groep van 10 of meer personen
komt te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met gevaarlijke stoffen op die
route. Het groepsrisico is een indicatie van de mogelijke maatschappelijke impact van een ongeval; het
is dus niet bedoeld als indicatie voor individueel gevaar op een bepaalde plek. Het groepsrisico wordt
bepaald binnen het invloedsgebied van een leiding.

Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1%-letaliteitsgrens: de afstand waarop nog 1% van de
blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen.
Personen binnen de 1%-letaliteitsgrens worden meegeteld in de berekening van het groepsrisico. Het
groepsrisico wordt dan ook niet alleen bepaald door de parameters van de leiding, maar ook door het
aantal aanwezige personen binnen het invloedsgebied daarvan. In figuur 2.1 is een voorbeeld van een
fN-curve van het groepsrisico opgenomen. De rode lijn is het groepsrisico. De zwarte stippellijn is de
oriëntatiewaarde.

Conform artikel 12 van het Bevb moet voor elk ruimtelijk besluit binnen het invloedsgebied van een
buisleidingen de verantwoording van het groepsrisico ingevuld worden.

2.3 Verantwoordingsplicht

In het Bevb is geregeld wanneer het groepsrisico verantwoord moet worden. Bij buisleidingen is
verantwoording van het groepsrisico altijd verplicht wanneer binnen het invloedsgebied een ruimtelijk
besluit wordt genomen.

Het invullen van de verantwoordingsplicht is een taak van het bevoegd gezag (veelal de gemeenteraad).
Door de verantwoordingsplicht worden gemeenten verplicht het externeveiligheidsaspect mee te laten
wegen bij het maken van ruimtelijke beslissingen. De verantwoording is kwalitatief en bevat
verschillende onderdelen, zoals opgesomd in het Bevb artikel 12 lid 1, die aan bod kunnen komen of
moeten komen. De uitgewerkte verantwoordingsplicht is onderdeel van het ruimtelijke besluit voor het
bestemmingsplan. Met het nemen van dit ruimtelijke besluit, neemt het bevoegd gezag de
verantwoordelijkheid voor het 'restrisico' dat overblijft nadat benodigde veiligheidsverhogende
maatregelen genomen zijn.

Bij de invulling van de verantwoordingsplicht kunnen de volgende elementen een rol spelen:
a het projectkader;

b de hoogte en toename van het groepsrisico;

c mogelijke bronmaatregelen;

d ruimtelijke maatregelen te treffen maatregelen;

e mogelijkheden en voorgenomen maatregelen in de nabije toekomst;

f mogelijkheden tot bestrijdbaarheid van een calamiteit en de gevolgen daarvan;

g mogelijkheden tot zelfredzaamheid.

De uitgebreidheid van de invulling van de verantwoordingsplicht is afhankelijk van de afstand tot de
leiding en de hoogte en toename van het groepsrisico. De punten c tot en met e kunnen buiten
beschouwing gelaten worden indien:
 het bestemmingsplan buiten de 100% letaal effectafstand ligt;
 de hoogte van het groepsrisico:

1) onder 0,1 maal de oriëntatiewaarde ligt of
2) tussen 0,1 maal en 1 maal de oriëntatiewaarde ligt én minder dan 10% toeneemt.
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2.4 Belemmerende strook

In elk bestemmingsplan wordt ruimte gereserveerd voor onderhoud aan de leiding door een
belemmerende strook van minimaal 4 of 5 meter aan weerszijden van de leiding met een bouwverbod
en een aanlegvergunningenstelsel. Deze afstand wordt gemeten vanuit het hart van de leiding.
Voor hogedruk-aardgasleiding vallend onder het Bevb, met een druk van 16 bar tot en met 40 bar, geldt
een belemmerende strook van 4 meter. Voor de overige leidingen geldt een belemmerende strook van
5 meter.
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3 Uitgangspunten risicoberekening

De risicoberekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma CAROLA versie 1.0.0.51. De
gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. CAROLA is een softwarepakket dat in opdracht van
de Nederlandse overheid is ontwikkeld, specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en het
groepsrisico van ondergrondse hogedruk-aardgastransportleidingen. Conform het Bevb dienen de
berekeningen uitgevoerd te worden conform de bijbehorende regeling, hiermee wordt onder andere
het rekenprogramma CAROLA bedoeld. De berekeningen zijn verder uitgevoerd conform de Handleiding
Risicoberekeningen Bevb, versie 1.0. Hierin is in module B omschreven hoe de risico's van
aardgasleidingen te berekenen met CAROLA. In module B is aangegeven dat voor risicoverhogende
effecten zoals windmolens en hoogspanningsmasten nog geen methodiek voorhanden is om de effecten
te verdisconteren in de risico's.

3.1 Leidinggegevens

De N.V. Nederlandse Gasunie heeft de leidinggegevens aangeleverd van de mogelijk relevante
aardgasbuisleidingen. In tabel 3.1 zijn de gegevens van de relevante leidingen weergegeven.

Tabel 3.1 Leidinggegevens relevante buisleidingen

Leidingbeheerder Kenmerk Druk
[bar]

Diameter
[mm]

Invloedsgebied
[meter]

N.V. Gasunie A-570 66,2 323,9 175
N.V. Gasunie A-570-01 66,2 323,9 162
N.V. Gasunie A-570-12 66,2 168,3/114,3 90/60
N.V. Gasunie A-570-13 66,2 114,3 60
N.V. Gasunie A-655 80 610 330
N.V. Gasunie A-655-01 80 323,9 180
N.V. Gasunie A-683 66,2 406,4 206

N.V. Gasunie heeft behalve van de hierbovengenoemde buisleidingen ook de leiding gegevens verstrekt
van de onderstaande leidingen. Deze leidingen zijn beoordeeld als niet relevant.

Tabel 3.2 Leidingen welke niet relevant zijn voor deze studie maar wel aangeleverd door N.V. Gasunie

Leidingkenmerk Niet relevant vanwege

A510 Niet gelegen in bestemmingsplan Buitengebied Dronten
A-570-50 Niet gelegen in bestemmingsplan Buitengebied Dronten
N-570-33 Niet gelegen in bestemmingsplan Buitengebied Dronten
N-570-30 Niet gelegen in bestemmingsplan Buitengebied Dronten
N-570-20 Niet gelegen in bestemmingsplan Buitengebied Dronten
A-570-08 Niet gelegen in bestemmingsplan Buitengebied Dronten
A-570-04 Niet gelegen in bestemmingsplan Buitengebied Dronten
A-570-05 Gelegen in centrum Dronten (niet in bestemmingsplan Buitengebied Dronten)
A-570-02 Niet gelegen in bestemmingsplan Buitengebied Dronten
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3.1.1 Ondergrondse hogedruk-aardgastransportleidingen

Voor ondergrondse hogedruk-aardgastransportleidingen wordt alleen leidingbreuk als representatief
scenario voorgeschreven.

 Ervan uitgaande dat het uitstromende gas ontsteekt, wordt gerekend met 0,75 kans op directe
ontsteking en 0,25 kans op vertraagde ontsteking.

 Er wordt gerekend met een tijdsgemiddeld uitstroomdebiet, uitgaande van 20 seconden
blootstelling.

 Bij directe ontsteking wordt gerekend met het gemiddelde debiet over de eerste 20 seconden na het
ontstaan van de leidingbreuk.

 bij vertraagde ontsteking wordt gerekend met een tijdsgemiddeld debiet over de periode van 120
tot 140 seconden.

[Bron: Handleiding Risicoberekening Bevb].

3.2 Groepsrisicoberekeningen

Het betreft hier buisleidingen welke liggen in zeer dunbevolkte gebieden. Een groepsrisico is pas
zichtbaar in de groepsrisicografiek wanneer er meer dan 10 slachtoffers vallen. Dit betekent dat
wanneer over een lengte van 1 km gasbuisleiding, binnen het invloedsgebied van deze gasbuisleiding
10 of minder mensen aanwezig zijn, het niet interessant is het groepsrisico te berekenen (en de
bevolking in het model in te voeren), aangezien op voorhand duidelijk is dat de groepsrisicografiek leeg
blijft.

Dit betekent tevens dat wanneer er meer dan 10 personen aanwezig zijn het mogelijk zinvol is een
groepsrisicoberekening uit te voeren, aangezien het groepsrisicografiek mogelijk niet leeg blijft.

Deze beide richtlijnen zijn in deze externeveiligheidsrapportage gehanteerd.

3.3 Bevolkingsinvoer

De bevolkingsinventarisatie dient plaats te vinden binnen gebied zoals gedefinieerd in de Handreiking
risicoberekeningen Bevb. Dit gebied is gevisualiseerd is figuur 3.1. Hierin is IA de 1% letaliteitsafstand
(invloedsgebied) van de gasbuisleiding. In tabel 3.1 is aangegeven wat het invloedsgebied van deze
gasbuisleiding is.
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Figuur 3.1 Gebied relevant voor groepsrisicoberekeningen

3.3.1 Bevolkingsinventarisatie

Voor de berekening van het groepsrisico zijn in principe twee bevolkingssituaties relevant:
 bevolking op basis van het vigerende bestemmingsplan(nen) (huidige situatie);
 bevolking op basis van het voorgenomen ruimtelijke besluit (toekomstige situatie).

Voor de risicoberekening is de bevolkingscapaciteit binnen het invloedsgebied (zie tabel 3.1) van de
buisleiding geïnventariseerd op basis van bestemmingsplancapaciteit van het nog vast te stellen plan
(Buitengebied Dronten). Dit ontwerp bestemmingsplan is in principe conserverend vastgesteld met het
voorbehoud dat op kleine schaal kennelijke onregelmatigheden welke in het verleden aan het licht zijn
gekomen zijn hersteld. Ook zijn er op kleine schaal agrarische bestemmingen omgezet naar wonen. De
aanpak is nu als volgt:
 het groepsrisico is op diverse plekken berekend gebruik makend van het ontwerp bestemmingsplan;
 indien daar aanleiding toe is, is vervolgens gedetailleerder gekeken of de bestemmingen zoals

gebruikt in het verleden reeds bestonden;
 uit bovenstaande is vervolgens een conclusie getrokken of het groepsrisico toe is genomen, gelijk

gebleven of af is genomen.

De bevolkingsinventarisatie is (zoveel als mogelijk) gebaseerd op aannames uit de Handreiking
verantwoordingsplicht groepsrisico (2007) en de PGS 1, deel 6. De dag/nachtfracties en
binnen/buitenfracties zijn gebaseerd op kengetallen zoals standaard vastgelegd.
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Voor de QRA zijn alleen de bestemmingen in het invloedsgebied van belang. Binnen dit invloedsgebied
zijn de volgende bestemmingen aangetroffen:
 wonen;
 bedrijf;
 agrarisch bedrijf.

Deze bestemmingen zijn als volgt van personenaantallen voorzien:

Wonen
De bestemming wonen is naar een aantal personen gewaardeerd met behulp van het kental
2,4 personen per woning met een aanwezigheid van 50% in de dag en 100% in de nacht.

Bedrijf
De bestemming bedrijf in het buitengebied, binnen het invloedsgebied betrof in alle gevallen een klein
bedrijf. Volgens PGS 1 deel 6 kan uitgegaan worden voor een klein bedrijf van de kentallen: 5 personen
per klein bedrijf met een aanwezigheid van 100% in de dag en 21% in de nacht.

Agrarisch bedrijf
Conform PGS 1 deel 6 wordt een agrarisch bedrijf wordt beschouwd als een woning met een klein
bedrijf. Dit leidt via bovenstaande kentallen tot 6,2 personen met een aanwezigheid van 100% in de dag
en 55% in de nacht.

Daarnaast zijn enkele bestemmingen aangetroffen buiten het bestemmingsplan Buitengebied Dronten,
welke relevantie voor de groepsrisicoberekeningen hebben. Het betreft:

 bedrijventerrein;

 woonwijk;

 attractiepark.

Deze bestemmingen zijn als volgt van personen aantallen voorzien:

Bedrijventerrein
Een bedrijventerrein is voorzien van personen gebruikmakend van het kental 40 personen per ha met
een aanwezigheid van 100% in de dag en 21% in de nacht.

Woonwijk
Een woonwijk is voorzien van personen gebruik makend van het kental 25 personen per ha met een
aanwezigheid van 50% in de dag en 100% in de nacht.

Attractiepark Walibi World
Twee gasbuisleidingen lopen voor een deel op de grens van het bestemmingsplan
Buitengebied/Randmeerzone. Hierdoor ligt attractiepark Walibi binnen het invloedsgebied van deze
leidingen. Bij en op de Walibi-terreinen vinden enkele keren per jaar evenementen plaats met een zeer
groot aantal personen. In het attractiepark zijn regelmatig grote aantallen personen aanwezig. In het
rapport Risicoberekening conceptbestemmingsplan "Randmeerzone", projectnr. 233021 - HB61 van
oktober 2010, van Oranjewoud/Save is deze aanwezigheidssituatie geïnventariseerd. In dit rapport is
deze aanwezigheidssituatie overgenomen:

Tabel 3.3 Modellering WalibiWorld evenemententerrein

Functie Aantal aanwezigen Dagen per jaar Aanwezigheid
dag/nacht

Percentage van
het jaar

Lowlandsfestival 40.000 3 100% / 100% 0,82% / 0,82%

Kleinere festivals 10.000 9 100% / 100% 2,5% / 2,5%
Attractiepark
WalibiWorld

10.000 180 80% / 40% 40% / 20%
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4 Rekenresultaten

In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van de berekeningen die zijn uitgevoerd. De berekeningen zijn
uitgevoerd conform de uitgangspunten in hoofdstuk 3.

Opmerking: in de tabellen staan getalsmatige aanduidingen van de afstand van een specifieke contour
tot aan de gasbuisleiding. Het betreft hier op een specifieke plek opgemeten afstanden: deze specifieke
plek is min of meer willekeurig gekozen. De getoonde afstand per contour is dus noch een minimum-
noch een maximumafstand. De contouren kunnen aanzienlijk variëren in afstand tot de gasbuisleiding.

4.1 Plaatsgebonden risico A-570

Het plaatsgebonden risico voor de ondergrondse hogedruk-aardgastransportleiding is weergegeven in
figuur 4.1a,b,c.

Figuur 4.1a Plaatsgebonden risico hogedruk-aardgastransportleiding
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Figuur 4.1b Plaatsgebonden risico hogedruk-aardgastransportleiding
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Figuur 4.1c Plaatsgebonden risico hogedruk-aardgastransportleiding
rode contour : 10-6 per jaar (Niet aanwezig)
blauwe contour : 10-7 per jaar
groene contour : 10-8 per jaar

Tabel 4.1 Afstand van diverse contouren tot aan centrum van de leiding (N.A betekent Niet Aanwezig)

Specifieke
plaatsgebondenrisicocontour

10-6 per jaar 10-7 per jaar 10-8 per jaar Toelichting

Gasbuisleiding A-570 plaatje A N.A. N.A. 115 Contouren variëren

Gasbuisleiding A-570 plaatje B N.A. 75 128 Contouren variëren
Gasbuisleiding A-570 plaatje C N.A. 65 125 Contouren variëren

Conclusies
Uit berekening blijkt dat de hogedruk-aardgastransportleiding geen plaatsgebondenrisicocontour van

10-6 per jaar kent. Er liggen dientengevolge geen objecten (kwetsbaar of beperkt kwetsbaar) binnen
deze contour: hiermee is voldaan aan de normstelling van het Bevb.
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Opvallend is de aanwezigheid van een 10-7/jr-plaatsgebondenrisicocontour in de laatste 2 figuren: deze
is afwezig in het eerste figuur. Dit heeft waarschijnlijk met diepteligging, staalsoort of dikte van het
materiaal te maken.

4.2 Plaatsgebonden risico A-570-01

Het plaatsgebonden risico voor de ondergrondse hogedruk aardgastransportleiding is weergegeven in
figuur 4.2a, b en c (deze figuren sluiten niet op elkaar aan: in het midden ligt Dronten en dat is geen
onderdeel van het bestemmingsplan).

Figuur 4.2a Plaatsgebonden risico hogedruk-aardgastransportleiding
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Figuur 4.2b en c Plaatsgebonden risico hogedruk-aardgastransportleiding
rode contour : 10-6 per jaar/Niet aanwezig
blauwe contour: 10-7 per jaar
groene contour: 10-8 per jaar

Tabel 4.2 Afstand van diverse contouren tot aan centrum van de leiding (N.A betekent Niet Aanwezig)

Specifieke Plaatsgebonden-
risicocontourafstanden

10-6 per jaar 10-7 per jaar 10-8 per jaar Toelichting

Gasbuisleiding A-570-01 plaatje A N.A. 75 126 Contouren variëren

Gasbuisleiding A-570-01 plaatje B N.A. 60 122 Contouren variëren

Gasbuisleiding A-570-01 plaatje C N.A. 88 127 Contouren variëren
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Conclusie
Uit berekening blijkt dat de hogedruk aardgastransportleiding geen plaatsgebondenrisicocontour van

10-6 per jaar kent. Er liggen dientengevolge geen objecten (kwetsbaar of beperkt kwetsbaar) binnen
deze contour: hiermee is voldaan aan de normstelling van het Bevb.

4.3 Plaatsgebonden risico A-570-12

Het plaatsgebonden risico voor de ondergrondse hogedruk-aardgastransportleiding is weergegeven in
figuur 4.3a, b en c.

Figuur 4.3a Plaatsgebonden risico hogedruk-aardgastransportleiding
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Figuur 4.3b Plaatsgebonden risico hogedruk-aardgastransportleiding (alleen het rechtse deel heeft een
invloedsgebied dat tot in het bestemmingsplan Buitengebied reikt)
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Figuur 4.3c Plaatsgebonden risico hogedruk-aardgastransportleiding: detail van het deel langs
bestemmingsplangrens
rode contour : 10-6 per jaar
blauwe contour : 10-7 per jaar
groene contour : 10-8 per jaar

Opmerking: deze leiding komt van Biddinghuizen, gaat naar de grens van het bestemmingsplan
Buitengebied Dronten, loopt vervolgens in het bestemmingsplan Randmeerzone en komt ten slotte aan
bij de A-570-01, al waar de gasbuisleiding op aansluit. De laatste km loopt deze leiding weer parallel aan
de grens van het bestemmingsplan en heeft dan een invloedsgebied dat tot in het bestemmingsplan
Buitengebied Dronten reikt. Een detail van deze laatste km is in 4.3c opgenomen.

Tabel 4.3 Afstand van diverse contouren tot aan centrum van de leiding (N.A betekent Niet Aanwezig)

Plaatsgebondenrisicocontour 10-6 per jaar 10-7 per jaar 10-8 per jaar Toelichting

Gasbuisleiding A-570-12 plaatje A N.A. 38 50 Contouren variëren

Gasbuisleiding A-570-12 plaatje B

Gasbuisleiding A-570-12 plaatje C 37 63 130 Contouren variëren
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Conclusies

Uit berekening blijkt dat de hogedruk-aardgastransportleiding een plaatsgebondenrisicocontour van 10-6

per jaar kent. Bij nader onderzoek blijkt dat binnen deze contour geen objecten (kwetsbaar of beperkt
kwetsbaar) liggen: hiermee is voldaan aan de normstelling van het Bevb.

4.4 Plaatsgebonden risico A-570-13

Het plaatsgebonden risico voor de ondergrondse hogedruk-aardgastransportleiding is weergegeven in
figuur 4.4a.

Figuur 4.4 Plaatsgebonden risico hogedruk-aardgastransportleiding
rode contour : 10-6 per jaar/Niet aanwezig
blauwe contour : 10-7 per jaar
groene contour : 10-8 per jaar

Tabel 4.4 Afstand van diverse contouren tot aan centrum van de leiding (N.A betekent Niet Aanwezig)

Plaatsgebondenrisicocontour 10-6 per jaar 10-7 per jaar 10-8 per jaar Toelichting

Gasbuisleiding A-570-13 plaatje A N.A. 38 51
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Conclusie
Uit berekening blijkt dat de hogedruk-aardgastransportleiding geen plaatsgebondenrisicocontour van

10-6 per jaar kent. Er liggen dientengevolge geen objecten (kwetsbaar of beperkt kwetsbaar) binnen
deze contour: hiermee is voldaan aan de normstelling van het Bevb.

4.5 Plaatsgebonden risico A-655

Het plaatsgebonden risico voor de ondergrondse hogedruk-aardgastransportleiding is weergegeven in
figuur 4.5.

Figuur 4.5a Plaatsgebonden risico hogedruk-aardgastransportleiding

Figuur 4.5b Plaatsgebonden risico hogedruk-aardgastransportleiding
rode contour : 10-6 per jaar/Niet aanwezig
blauwe contour : 10-7 per jaar/Niet aanwezig
groene contour : 10-8 per jaar
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Tabel 4.5 Afstand van diverse contouren tot aan centrum van de leiding (N.A betekent Niet Aanwezig)

Plaatsgebondenrisicocontour 10-6 per jaar 10-7 per jaar 10-8 per jaar Toelichting

Gasbuisleiding A-655 plaatje A N.A. N.A. 202 Contouren variëren
Gasbuisleiding A-655 plaatje B N.A. N.A. 190 Contouren variëren

Conclusies
Uit berekening blijkt dat de hogedruk aardgastransportleiding geen plaatsgebondenrisicocontour van

10-6 per jaar kent. Er liggen dientengevolge geen objecten (kwetsbaar of beperkt kwetsbaar) binnen
deze contour: hiermee is voldaan aan de normstelling van het Bevb.

4.6 Plaatsgebonden risico A-655-01

Het plaatsgebonden risico voor de ondergrondse hogedruk-aardgastransportleiding is weergegeven in
figuur 4.6.

Figuur 4.6 Plaatsgebonden risico hogedruk-aardgastransportleiding
rode contour : 10-6 per jaar/Niet aanwezig
blauwe contour : 10-7 per jaar
groene contour : 10-8 per jaar
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Tabel 4.6 Afstand van diverse contouren tot aan centrum van de leiding (N.A betekent Niet Aanwezig)

Plaatsgebondenrisicocontour 10-6 per jaar 10-7 per jaar 10-8 per jaar Toelichting

Gasbuisleiding A-655-01 N.A. 104 150

Conclusies
Uit berekening blijkt dat de hogedruk-aardgastransportleiding geen plaatsgebondenrisicocontour van

10-6 per jaar kent. Er liggen dientengevolge geen objecten (kwetsbaar of beperkt kwetsbaar) binnen
deze contour: hiermee is voldaan aan de normstelling van het Bevb.

4.7 Plaatsgebonden risico A-683

Het plaatsgebonden risico voor de ondergrondse hogedruk aardgastransportleiding is weergegeven in
figuur 4.7.

Figuur 4.7 Plaatsgebonden risico hogedruk-aardgastransportleiding
rode contour : 10-6 per jaar/Niet aanwezig
blauwe contour : 10-7 per jaar
groene contour : 10-8 per jaar
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Tabel 4.7 Afstand van diverse contouren tot aan centrum van de leiding (N.A. betekent Niet Aanwezig)

Plaatsgebondenrisicocontour 10-6 per jaar 10-7 per jaar 10-8 per jaar Toelichting

Gasbuisleiding A-683 plaatje A N.A. 106 165

Bij figuur 4.7 moet het volgende worden opgemerkt. De gasbuisleiding A-683 loopt aan de noordzijde
nog circa 1,5 kilometer door, welk tracé niet is weergegeven in figuur 4.7. Onderstaande figuur 4.7a laat
voor de volledigheid dit deel van de leiding zien (blauw omkaderd).

Figuur 4.7a Locatie verlengde van leiding A-683

Deze leiding ligt aan de rand van het zoekgebied zoals Oranjewoud die heeft moeten hanteren. Het
rekenprogramma CAROLA heeft de contouren voor dit deel wel berekend maar blijkt deze niet te
hebben gepresenteerd op tekening. Voor dit deel gelden de contourafstanden zoals genoemd in
tabel 4.7, waarbij geen 10-6 per jaar aanwezig is. Ten aanzien van het groepsrisico is dit deel niet
relevant aangezien binnen het invloedsgebied geen objecten voor verblijf aanwezig zijn.

Conclusies
Uit berekening blijkt dat de hogedruk-aardgastransportleiding geen plaatsgebondenrisicocontour van

10-6 per jaar kent. Er liggen dientengevolge geen objecten (kwetsbaar of beperkt kwetsbaar) binnen
deze contour: er is voldaan aan het Bevb.

4.8 Groepsrisico

Van de hieronder genoemde gasbuisleidingen is beoordeeld in hoeverre het zinvol is een
groepsrisicoberekening te maken.
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Tabel 4.8 Inventarisatie aantal mensen binnen invloedsgebied en noodzaak om GR te berekenen

Leidingbeheerder Kenmerk Invloedsgebied
[meter]

Meer dan 10 mensen
in 1 km buislengte in

invloedsgebied?

Conclusie

N.V. Gasunie A-570 175 wel GR berekenen
N.V. Gasunie A-570-01 162 wel GR berekenen
N.V. Gasunie A-570-12 90/60 wel GR berekenen
N.V. Gasunie A-570-13 60 wel GR berekenen
N.V. Gasunie A-655 330 wel GR berekenen
N.V. Gasunie A-655-01 180 nee GR grafiek is leeg
N.V. Gasunie A-683 206 nee GR grafiek is leeg

Uit bovenstaande blijkt dat voor de gasbuisleiding A-570, A-570-01, A-570-12, A-570-13 en A-655 een
groepsrisicoberekening moet worden uitgevoerd.

4.9 Groepsrisico A-570

In onderstaande figuur 4.9a, en b is het invloedsgebied van deze leiding getoond. Deze leiding loopt
vanuit een zeker punt in het westen richting het zuiden langs de bestemmingsplangren, buigt dan het
bestemmingplan in en gaat met een grote boog om Biddinghuizen. Ter hoogte van Attractiepark Walibi
loopt deze leiding een aantal honderden meters op de bestemmingsplangrens en buigt dan met een
scherp bocht naar het zuiden waarmee het invloedsgebied van deze leiding niet langer overlap vertoont
met het bestemmingsplan Buitengebied Dronten.

Uitsluitend het deel van deze gasbuisleiding welke een invloedsgebied heeft dat overlap vertoont met
terreinen van Attractiepark Walibi1 zijn relevant voor wat betreft het groepsrisico: de andere
leidingdelen zoals hier getoond hebben te weinig mensen binnen het invloedsgebied.

1. Valt niet in bestemmingsplan maar wel in invloedsgebied.
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Figuur 4.9a Invloedsgebied gasbuisleiding A-570 westelijk deel
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Figuur 4.9b Invloedsgebied gasbuisleiding A-570 oostelijk deel
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Resultaten van de groepsrisicoberekening:

Figuur 4.9c Resultaat groepsrisicoberekening: groepsrisicocurve en ligging km met maximaal
groepsrisico (rode lijn)

Het groepsrisico is lager dan de oriëntatiewaarde. Ook de 0,1 maal de oriëntatiewaarde wordt niet
gehaald. Bepalend voor het ontstaan van een zichtbaar groepsrisico is de aanwezigheid van het
Attractepark Walibi. Merk op dat formeel de km met het maximaal groepsrisico niet gelegen is in het
bestemmingsplan Buitengebied Dronten: de gasbuisleiding heeft juist het bestemmingsplan verlaten.

Er zijn geen bestemmingen gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Dronten gebruikt om het
groepsrisico te berekenen. Dit betekent dat kan worden geconcludeerd dat het groepsrisico als gevolg
van het plan niet is toegenomen.

4.10 Groepsrisico A-570-01

In onderstaande figuur 4.10a, en b is het invloedsgebied van deze leiding getoond. Deze leiding loopt
vanuit een zeker punt in het westen richting Dronten. Het eerste deel van dit traject bevat een
aanzienlijk aantal objecten binnen het invloedsgebied. Van dit deel leiding is het GR bepaald door deze
objecten in te voeren in het model. Ruim 1 km voordat deze leiding Dronten binnenkomt heeft deze
leiding het bestemmingsplan Dronten Buitengebied verlaten. Dit zorgt er voor dat dit deel van de leiding
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geen relevant groepsrisico laat zien. Nadat deze leiding Dronten in het zuidoosten heeft verlaten
vervolgt deze leiding zijn pad: het eerste deel loopt nog parallel aan een bedrijventerrein in Dronten.
Mogelijk dat dit tot een groepsrisico leidt. Vervolgens gaat deze leiding door agrarisch gebied en verlaat
uiteindelijk de terreinen behorend tot het bestemmingsplan Dronten Buitengebied. Dit laatste traject is
voor het groepsrisico niet interessant: er zijn te weinig objecten in het invloedsgebied aanwezig.
Resumerend: er zijn twee groepsrisicoberekeningen gemaakt:

 eerste deel van het traject;

 trajectdeel parallel aan Dronten.

Figuur 4.10a Invloedsgebied gasbuisleiding A-570-01 westelijk deel
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Figuur 4.10b Invloedsgebied gasbuisleiding A-570-01 zuidoostelijk deel

Resultaten van de groepsrisicoberekening:

 eerste deel leiding: leidt niet tot een curve in de groepsrisicografiek: deze blijft leeg. Geconcludeerd
kan worden dat het ontwerp bestemmingsplan niet tot een toename van het groepsrisico heeft
geleid.

 traject parallel aan Dronten: leidt niet tot een curve in de groepsrisicografiek: deze blijft leeg.
Geconcludeerd kan worden dat het ontwerp bestemmingsplan niet tot een toename van het
groepsrisico heeft geleid.
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4.11 Groepsrisico A-570-012

In onderstaande figuur 4.11a, en b is het invloedsgebied van deze leiding getoond. Deze leiding loopt
vanuit Biddinghuizen naar het zuiden, maakt een scherpe bocht naar het oosten en loopt dan op de
grens van het bestemmingsplan: op deze plek grenst deze leiding aan het Attractiepark Walibi.
Vervolgens duikt deze leiding het terrein van Attractiepark Walibi op en meandert dan op een ander
bestemmingsplan, totdat deze buisleiding circa 1 km voor A-570-01 weer parallel loopt met het
bestemmingsplan Buitengebied Dronten en het invloedsgebied tot in dit bestemmingsplan reikt. De
gasbuisleiding sluit daar aan op de A-570-01.

Het eerste deel van de buisleiding loopt in Biddinghuizen over een industrieterrein en agrarische
percelen zonder bebouwing. Dit leidt er toe dat het begin van deze leiding geen GR heeft. Vervolgens
zijn er te weinig objecten aanwezig totdat deze buisleiding parallel loopt met de perceelsgrens van
Attractiepark Walibi. Ook in het laatste deel van de leiding (voordat deze aansluit op de A-570-01)
bevinden zich in het invloedsgebied te weinig objecten om tot een groepsrisico aanleiding te geven.
Alleen het deel dat zich in de nabijheid van het Attractiepark Walibi bevindt is voor het groepsrisico
interessant.

Figuur 4.11a Invloedsgebied gasbuisleiding A-570-012 westelijk deel
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Figuur 4.11b Invloedsgebied gasbuisleiding A-570-12 zuidoostelijk deel

Figuur 4.11c Ligging km maximaal groepsrisico (rode lijn) en GR grafiek
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Het groepsrisico is lager dan de oriëntatiewaarde, en is tevens lager dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde.
Merk op dat het maximale groepsrisico wordt gevonden voor een km welke zich al in zijn geheel niet
meer bevindt op het grondgebied van het bestemmingsplan Buitengebied Dronten.

Er zijn geen bestemmingen gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Dronten gebruikt om het
groepsrisico te berekenen. Dit betekent dat kan worden geconcludeerd dat het groepsrisico als gevolg
van het plan niet is toegenomen.

4.12 Groepsrisico A-570-13

In onderstaande figuur 4.12 is het invloedsgebied van deze leiding getoond.

Figuur 4.12 Invloedsgebied gasbuisleiding A-570-13

Voornamelijk in het noorden van deze buisleiding is bevolking aanwezig. Het betreft een woonwijk en
bedrijvigheid te Swifterband. Formeel is bevolking aanwezig gelegen buiten het bestemmingsplan
Buitengebied Dronten, maar gezien paragraaf 3.3 dient ook bevolking tot op een zekere afstand tot in
andere bestemmingsplannen ingevoerd te worden. Dit is hier gebeurd. Het blijkt dat de groepsrisico-
grafiek leeg blijft: het groepsrisico is nihil.
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Aangezien het ontwerp-bestemmingsplan geen extra functies mogelijk maakt en het groepsrisico nihil is
kan worden geconcludeerd dat het ontwerp bestemmingsplan geen verhoging van het groepsrisico
heeft veroorzaakt.

4.13 Groepsrisico A-655

In onderstaande figuur 4.13a, b en c is het invloedsgebied van deze leiding getoond. Deze leiding loopt
vanuit het westen richting Dronten, gaat met een boog om Dronten heen en vervolgt zijn weg naar het
oosten. Het deel getoond in figuur 4.13a bevat een aanzienlijk aantal objecten in het invloedsgebied.
Het is dit deel van de leiding welke in het rekenmodel is voorzien van bevolking. De andere twee delen
getoond in figuur 4.13b en 4.13c bevatten te weinig bevolking in het invloedsgebied om tot een
zichtbare curve in het groepsrisicografiek aanleiding te geven: deze delen zijn niet gemodelleerd met
bevolking.

Figuur 4.13a Invloedsgebied gasbuisleiding A-655 westelijk deel. Hier is bevolking binnen het
invloedsgebied aanwezig
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Figuur 4.13b Invloedsgebied gasbuisleiding A-655 middendeel

Figuur 4.13c Invloedsgebied gasbuisleiding A-655 oostelijk deel
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Resultaten van de groepsrisicoberekening:

Figuur 4.13d Resultaat groepsrisicoberekening: groepsrisicocurve en ligging km met maximaal
groepsrisico (rode lijn)

Het groepsrisico is lager dan de oriëntatiewaarde. Ook de 0,1 maal de oriëntatiewaarde wordt niet
gehaald. Bepalend voor het ontstaan van een zichtbaar groepsrisico is de aanwezigheid van een
bedrijventerrein in de knik van de gasbuisleiding (ingesloten tussen de Biddingweg en de N307). Dit
bedrijventerrein is voorzien van bevolking met het kental 40 personen per ha en een aanwezigheid van
100% in de dag en 21% in de nacht.

Aangezien het ontwerp bestemmingsplan geen extra functies mogelijk maakt (hoogstens agrarische
functies om heeft gezet naar wonen: dit leidt tot een afname van het aantal personen in het gebied) kan
worden geconcludeerd dat het groepsrisico niet toeneemt als gevolg van het plan.
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5 Conclusie

De gemeente Dronten is voornemens om het ruimtelijke besluit voor het bestemmingsplan
'Buitengebied Dronten' te nemen. In dit bestemmingsplan liggen een aantal ondergrondse hogedruk-
aardgasleidingen. De uitgevoerde risicoanalyse heeft geleid tot de onderstaande conclusies.

Plaatsgebonden risico
Uit de berekening blijkt dat er slechts één leiding is die een plaatsgebonden risico van PR 10-6-contour
heeft: A-570-12. Binnen deze PR 10-6-contour liggen geen bestemmingen die kwetsbare objecten of
beperkt kwetsbare objecten mogelijk maken. Hiermee is voldaan aan de normstelling van het Bevb.

De rest van de leidingen heeft geen 10-6/jr-plaatsgebondenrisicocontour. Daarmee is automatisch
voldaan aan de eisen van de Bevb.

Groepsrisico
Van een aantal leidingen is het groepsrisico niet berekend, omdat op voorhand kon worden ingeschat
dat het nihil zou zijn: het betreft leiding A-655-01 en A-683.

Van een tweetal andere leidingen is het groepsrisico wel berekend, maar bleek het alsnog nihil te zijn.
Het betreft leiding: A-570-01 en leiding A-570-13.

Van een drietal leidingen is een groepsrisico berekend dat niet nihil was.

 Het betreft een tweetal leidingen dat een niet nihil groepsrisico heeft vanwege de aanwezigheid van
Attractiepark Walibi (gelegen tegen de grens van het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied
Dronten). Het betreft de leidingen A-570 en A-570-12.
Aangezien in dit berekende groepsrisico geen bestemmingen voorkomen welke afkomstig zijn uit het
bestemmingsplan Buitengebied Dronten kan worden geconcludeerd dat het ontwerp
bestemmingsplan niet leidt tot een toename van het groepsrisico van deze twee leidingen.

 Het betreft een leiding die op basis van bestemmingen in het ontwerp bestemmingsplan een
groepsrisico laat zien dat niet nihil is. Het betreft leiding. A-655.

Van alle berekende groepsrisico's wordt geconcludeerd dat:

 ze onder de oriëntatiewaarde blijven;

 ze de 0,1 x oriëntatiewaarde niet overschrijden;

 het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Dronten niet tot een toename van het groepsrisico
aanleiding geeft.

Verantwoordingsplicht
Het voorgenomen ruimtelijke besluit ligt binnen het invloedsgebied van een of meer hogedruk-
aardgastransportleidingen. Vanwege de ligging binnen het invloedsgebied van de leiding, dient voor dit
ruimtelijke besluit de verantwoording van het groepsrisico ingevuld te worden.

De uitgebreidheid van de invulling van de verantwoording van het groepsrisico is afhankelijk van de
ligging van het plangebied, de hoogte en de toename van het groepsrisico.

Uit de berekening blijkt dat het groepsrisico in de toekomstige situatie lager is dan 0,1 maal de
oriëntatiewaarde. Bij de invulling van de verantwoording kan volstaan worden met het invullen van de
elementen betreffende de hoogte en toename van het groepsrisico, de mogelijkheden voor
bestrijdbaarheid en beperking van de omvang van een ongeval en de mogelijkheden voor
zelfredzaamheid.


