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1 Samenvatting 

De gemeente Ridderkerk stelt momenteel een veiligheidsvisie op. Het beoogde resultaat van 
dit document is een lokale beleidsvisie externe veiligheid op basis van het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi). In deze veiligheidsvisie zal de relatie tussen de gewenste 
planologische ontwikkelingen van de gemeente Ridderkerk en het voorkómen en bestrijden 
van rampen of zware ongevallen worden beschreven.  
 
In de veiligheidsvisie zal worden aangegeven op welke plaatsen binnen de gemeente 
Ridderkerk sprake is van risico’s en welke afwegingen een rol zullen spelen om zo nodig 
bepaalde risico’s te kunnen accepteren. De veiligheidsvisie is voor de in de visie opgenomen 
ruimtelijke plannen de onderbouwing voor het aspect externe veiligheid (verantwoording 
groepsrisico) voor de structuurvisie. De uitwerking van plannen die niet in de visie zijn 
opgenomen kan met deze visie worden bespoedigd, doordat de afweging die het 
gemeentebestuur heeft gemaakt, als basis gebruikt kan worden in verantwoording van de 
toekomstige ruimtelijke plannen.  
 
Dit rapport geeft een inzicht in:  

- alle bedrijven  
- alle transport routes met gevaarlijke stoffen, zowel binnen als buiten de 

gemeentegrenzen, 
- overige objecten 

die een risico veroorzaken op het grondgebied van de gemeente Ridderkerk 
 
Voor de analyse van deze risicobronnen is gebruikgemaakt van de gegevens uit de 
milieuvergunningen van de bedrijven en van gegevens en studies van onder meer het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat van de transportroutes gevaarlijke stoffen.  
Aan de hand van deze informatie is van alle risicobronnen het plaatsgebonden risico bepaald, 
getoetst aan de omgeving en op kaartmateriaal aangegeven. Met behulp van gegevens uit 
onder meer de bevolkingsadministratie en de Populator1 is tevens de omvang van het 
groepsrisico van alle risicobronnen voor de situatie in 2010 bepaald. 
 
Tevens is een toetsing aan het plaatsgebonden risico en het groepsrisico uitgevoerd voor de 
zekere nieuwbouwplannen tot en met het jaar 2020. 
 
Circa tien bedrijven in en rondom Ridderkerk hebben invloed op de externe veiligheid van 
Ridderkerk. Van deze bedrijven is alleen bij het bedrij f Pakor BV mogelijk een saneringssituatie 
aanwezig. Voor de overige inrichtingen geldt dat er geen kwetsbare objecten binnen de 10-6 
plaatsgebonden risicocontour liggen. Het groepsrisico van het bedrij f Pakor BV is nog niet 
bekend. De verwachting is echter dat het risico onder de oriënterende waarde blij ft. Voor de 
overige bedrijven blijft het groepsrisico onder de oriënterende waarde. 
 
Er zijn in Ridderkerk een aantal wegen waarover transport met gevaarlijke stoffen plaatsvindt. 
Deze wegen kennen een veiligheidszone (maximale 10-6 plaatsgebonden risicocontour). 
Binnen deze veiligheidszone van de A15 en de A16 liggen geen kwetsbare objecten. Binnen 
de veiligheidszone van de omleidingroute Noordtunnel A15 (N915) is wel een aantal woningen 
binnen de veiligheidszone aanwezig. Dit knelpunt is ook geconstateerd in het Basisnet Weg. Er 
wordt onderzocht welke maatregelen getroffen kunnen worden om het knelpunt op te heffen.  
De route gevaarlijke stoffen in de gemeente Ridderkerk heeft geen veiligheidszone. 
Het groepsrisico van de wegen A15, A16, de omleidingsroute Noordtunnel A15 (N915) en de 
route gevaarlijke stoffen blijft ruim onder de oriënterende waarde. 
 
                                                 
1 Softwareprogramma van de rijksoverheid om de grootte van de populatie te bepalen 
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Over het spoor tussen Barendrecht en Zwijndrecht vindt transport met gevaarlijke stoffen 
plaats. Binnen de huidige veiligheidszone (10-6 plaatsgebonden risicocontour) van het spoor 
tussen Barendrecht en Zwijndrecht ligt in de gemeente Ridderkerk een enkele woning en een 
terrein met vakantiewoningen (Waalweg). Dit zijn beperkt kwetsbaar objecten waarvoor geen 
saneringsverplichting bestaat. 
Het groepsrisico van het spoor alleen voor de gemeente Ridderkerk ligt onder de oriënterende 
waarde. 
 
Over de Nieuwe Maas en de Noord vindt transport met gevaarlijke stoffen plaats. De 
veiligheidszone (10-6 plaatsgebonden risicocontour) van deze vaarwegen reikt niet tot aan de 
oever. Wel moet rekening gehouden worden met een plasbrandaandachtsgebied van 
25 meter. Van deze vaarwegen is geen groepsrisico aanwezig.  
 
In het grondgebied van de gemeente Ridderkerk liggen een aantal hoge druk aardgasleidingen 
die relevant zijn voor de externe veiligheid. Bij geen van deze hoge druk aardgasleidingen is 
een veiligheidszone (10-6 plaatsgebonden risicocontour) aanwezig. Het groepsrisico van alle 
leidingen ligt ruim onder de oriënterende waarde. 
 
Uit het rapport kan worden geconcludeerd dat er vanuit het milieukundige aspect van de 
externe veiligheid geen knelpunten te verwachten zijn voor de verdere ontwikkeling van de 
gemeente. Wel is in de gemeente Ridderkerk sprake van een aantal grote invloedsgebieden 
van bedrijven en transporten. Ten gevolge van deze grote invloedsgebieden moet bij 
ruimtelijke ontwikkelingen een groepsrisicoverantwoording plaatsvinden.  
In de veiligheidsvisie dient rekening te worden gehouden met deze grote invloedsgebieden 
 
In de volgende fase van het project worden door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
(VRR) de rampenvoorbereiding en de zelfredzaamheid van de personen binnen het 
invloedgebied van de risicobronnen onderzocht en uitgewerkt. Daarbij zullen adviezen worden 
opgenomen die gebruikt kunnen worden in de EV-visie. Mogelijk dat in deze volgende fase wel 
een knelpunt wordt gesignaleerd. Uiteindelijk zullen de risico-inventarisatie, het verslag van de 
rampenbestrijding en zelfredzaamheid samen met de ambities van de gemeente Ridderkerk 
leiden tot een visie externe veiligheid van de gemeente Ridderkerk. 
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2 Inleiding 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag 
en vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, LPG en munitie over weg, water en spoor en 
door buisleidingen. Ook de risico's van het gebruik van luchthavens vallen onder externe 
veiligheid. In de gemeente Ridderkerk betreffen het risico’s voor de bevolking door bedrijven en 
transportroutes van gevaarlijke stoffen. Deze bedrijven en transportroutes vormen evenzeer 
een belangrijk aandachtspunt bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen en bouwplannen 
door de gemeente. 

2.1 Wettelijk kader 

Bedrijven 
Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid Inrichtingen (Bevi) van kracht geworden. 
Het Bevi verplicht gemeenten en provincies om bij besluiten in het kader van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening rekening te houden met externe veiligheid. In het Bevi zijn grens- en 
richtwaarden opgenomen voor het Plaatsgebonden Risico (PR). Er geldt een zogenaamde 
oriënterende waarde als referentie voor het Groepsrisico (GR). Op grond van art. 13, eerste lid 
van het Bevi moet in de toelichting op het betreffende besluit een verantwoording van het 
GroepsRisico (GR) worden opgenomen. 
Art. 13, vierde lid geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om niet voor ieder besluit in het 
kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een GR-verantwoording op te hoeven stellen. Er 
mag namelijk ook worden verwezen naar een gemeentelijk of regionaal structuurplan. Een 
kopie van art. 13 uit het Bevi is opgenomen in bijlage 1. 
 
Buisleidingen 
Per 1 januari 2011 is het besluit externe veiligheid Buisleidingen (Bevb) van kracht geworden. 
In het Bevb worden plaatsgebonden risicocontouren en groepsrisico verantwoording 
gedefinieerd voor buisleidingen met gevaarlijke stoffen. In het Bevb is sprake van drie groepen 
buisleidingen te weten aardgasleidingen, vloeibare brandstof leidingen en de overige leidingen 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 
De Nota Vervoer gevaarlijke stoffen (2006) omvat het beleid dat erop is gericht de belangen 
van vervoer, ruimtelijke ontwikkeling en veiligheid in een duurzaam evenwicht te brengen. 
Onderdeel hiervan is de vorming van het Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Met 
de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (cRNVGS) wordt dit beleid verder 
geoperationaliseerd en verduidelijkt. De cRNVGS is naar analogie van het Bevi opgesteld. In 
deze circulaire is zoveel mogelijk aangesloten bij het Bevi; dit geldt vooral ook voor de wijze 
waarop met een toename van het GR wordt omgegaan bij vervoers-,omgevings- en RO-
besluiten.  
Het Basisnet Weg, Water en Spoor beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) 
aan de gemeenten duidelijkheid te bieden over de maximale risico’s die het transport van 
gevaarlijke stoffen mag veroorzaken. Die maximaal toelaatbare risico’s worden met de 
bijbehorende risicozones voor alle relevante spoor-, weg- en vaarwegtrajecten in tabellen 
vastgelegd. Zo weten de gemeenten waar ze kunnen bouwen en ontstaan er geen 
veiligheidsproblemen door (onverwachte) groei van het transport van gevaarlijke stoffen.  
Daarnaast wordt er in het Basisnet ruimte geschapen voor de groei van het transport van 
gevaarlijke stoffen: de risicoruimte die het transport krijgt toebedeeld is gebaseerd op de 
vervoersprognoses voor het jaar 2020. Hierdoor wordt voorkomen dat er direct nieuwe 
veiligheidsknelpunten ontstaan. Deze werkwijze is nu vooruitlopend op de vaststelling van het 
Basisnet vastgelegd in de cRNVGS. 
Om het Basisnet wettelijk te verankeren moet bestaande wetgeving worden aangepast en 
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nieuwe wetgeving worden ontwikkeld. De Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS) zal voor de 
regulering van de vervoerskant van het Basisnet worden aangevuld met artikelen over o.a. 
risicoplafonds en handhaving van de risicoruimte. Voor het wettelijk vastleggen van de regels 
voor de ruimtelijke ordening rondom het Basisnet is een nieuwe AmvB in ontwikkeling: het 
Besluit Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV).De gewijzigde Wet Vervoer Gevaarlijke 
Stoffen en het Besluit Transportroutes Externe Veiligheid treden naar verwachting medio 2012 
in werking. De cRNVGS zal dan komen te vervallen.  
 
Provinciaal beleid 
Op 2 juli 2010 heeft de Provinciale Staten de verordening Ruimte vastgesteld. In deze 
verordening is in artikel 11 de “Veiligheidszonering oevers Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas 
vastgesteld. Dit beleid geldt voor oevers vanaf Hoek van Holland tot aan de splitsing van de 
Nieuwe Maas en IJssel. De gemeente Ridderkerk ligt buiten de reikwijdte van deze 
verordening. 
In het eindconcept Basisnet Water is opgenomen dat zwarte vaarwegen waaronder de Nieuwe 
Maas en de Noord vallen een plasbrandaandachtsgebied van 25 meter hebben. Het 
plasbrandaandachtgebied (PAG) is het gebied waarin, bij de realisering van kwetsbare 
objecten, rekening dient te worden gehouden met de effecten van een plasbrand. De 25 meter 
voor het PAG wordt gemeten vanaf de waterlijn. 

2.2 Plaatsgebonden risico, groepsrisico en invloedsgebied 

Plaatsgebonden risico 
Het Plaatsgebonden risico (PR) is een begrip dat uitdrukking geeft aan de mate van externe 
veiligheid van een locatie. Het PR wordt gedefinieerd als "de kans per jaar dat een persoon, die 
zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als direct gevolg van 
een ongeval met gevaarlijke stoffen bij een risicovolle activiteit". De kans van 1 op 1 miljoen 
(10-6) wordt in de regelgeving gebruikt als grens- of richtwaarde voor kwetsbare objecten, 
respectievelijk beperkt kwetsbare objecten. De PR 10-6 contour drukt dus een afstand uit 
waarbinnen woningen of andere kwetsbare objecten niet zijn toegelaten. 
 
Groepsrisico 
Het Groeprisico (GR) is de cumulatieve kans per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen 
overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een 
inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, 
gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is. Anders gezegd geeft het groepsrisico 
weer wat de kans is op het overlijden van een groep personen ten gevolge van een ongeval bij 
een bedrijf of transport van gevaarlijke stoffen. 
Voor het groepsrisico is geen grenswaarde vastgesteld. Wel is er de zogeheten oriënterende 
waarde. Deze dient door het bevoegde gezag te worden gehanteerd bij de overwegingen 
betreffende het groepsrisico.  
 
Invloedsgebied 
Het invloedsgebied is gedefinieerd als het gebied waarvoor verantwoording moet worden 
afgelegd bij een besluit dat onder het Bevi/Btev valt. Het invloedsgebied is de grootste 1%-
letaliteitsafstand van een scenario van een bedrijf. Veelal komt dit scenario voor bij het 
weertype F1,5. Voor categoriale Bevi bedrijven is het invloedsgebied vastgelegd in het Revi. 
 
Beperkte RO-ontwikkelingen op ruime afstand van een bron hebben echter over het algemeen 
slechts een zeer beperkte of verwaarloosbare invloed op het GR. De DCMR is daarom in 
overleg met de Provincie Zuid-Holland en de VRR om te zoeken naar een bepaling van het 
invloedsgebied dat nog bijdraagt aan het groepsrisico. Anders gezegd, het gebied waarbuiten 
een grotere of kleinere bevolkingsdichtheid niet meer meetelt in de berekening van het 
groepsrisico en daarmee lastig verantwoordbaar wordt. Door het slim vaststellen van het 
invloedsgebied zou onnodige inspanning en verantwoordingsplicht vermeden kunnen worden 
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zonder dat de kwaliteit van het RO-besluit afneemt. De volgende uitgangspunten worden hier 
nu voor gehanteerd bij de vaststelling van het invloedsgebied bij RO-ontwikkelingen: 
Voor bronnen met effectafstanden kleiner dan 1500 meter wordt de F1,5 als invloedsgebied 
gebruikt. Indien de F1,5 groter is dan 1500 meter wordt 1500 meter gebruikt als 
invloedsgebied, tenzij de D5 afstand ook groter is dan 1500 meter. In dat laatste geval wordt de 
D5 afstand als invloedsgebied gebruikt. 
 
Deze benadering wordt in deze inventarisatie toegepast om te bepalen of risicobronnen in en 
buiten de gemeente Ridderkerk een invloedsgebied hebben dat over het grondgebied van 
Ridderkerk reikt (en dus van belang is voor de EV-visie van Ridderkerk). 
 
Voor het vervoer over spoor, weg en water geldt volgens de cRNVGS dat er in principe geen 
beperkingen aan het ruimtegebruik hoeven te worden gesteld in het gebied dat op meer dan 
200 meter van een route of tracé ligt. Wel dient het bevoegd gezag in verband met de 
mogelijke effecten van een ongeval met gevaarlijke stoffen, die soms verder reiken dan de 
genoemde 200 meter, rekening te houden met de rampenbestrijding en zelfredzaamheid.  
 
In het Basisnet is tevens vastgelegd of voor een bepaalde transportroute een 
plasbrandaandachtsgebied (PAG) geldt. Bij de realisering van kwetsbare objecten binnen de 
PAG-zone moet rekening gehouden worden met de effecten van een plasbrand. De 
veiligheidszone (gelijk aan de maximale 10-6 plaatsgebonden risicocontour langs een 
transportas) is de zone langs de weg waarbinnen geen nieuwe kwetsbare objecten zijn 
toegestaan. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn hier alleen in uitzonderingsgevallen 
toegestaan. Regelgeving hierover zal worden opgenomen in het Btev. 

2.3 EV-visie, inventarisatie risicobronnen 

Het gemeentelijke structuurplan zoals beschreven in art. 13, vierde lid van het Bevi zal worden 
uitgewerkt in de vorm van een EV-visie. Hoewel in de cRNVGS niet met zoveel woorden wordt 
gesproken over een gemeentelijk structuurplan zullen in de EV-visie ook de 
transportmodaliteiten worden meegenomen. Voor de EV-visie wordt aangesloten bij de 
werkwijze zoals die is beschreven in het stappenplan uit de wijzer “Leven met risico’s” 
(opgesteld door verschillende gemeenten in de regio Rijnmond, DCMR en de VRR, februari 
2006). Deze handreiking is opgesteld om gemeenten behulpzaam te zijn bij het uitwerken van 
een gemeentelijke visie Externe Veiligheid. 
 
In dit document wordt stap 2 A (rood omcirkeld) met de bouwstenen 1 tot en met 3 uitgewerkt. 
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afbeelding 1: schema “leven met risico’s” 
 
2A - Inventariseren risico's. 
Een eerste stap in het opstellen van de EV-visie is een inventarisatie van de risicobronnen 
(inrichtingen en transport). In dit rapport is een volledige inventarisatie van risicobronnen 
(bedrijven, doorgaande wegen, rivieren, treinverbindingen,waterwegen) en zogenaamde 'risico-
ontvangers ' (mensen in woningen, scholen, bedrijven) opgenomen. Voor deze inventarisatie is 
onder ander gebruik gemaakt van de beschikbare gegevens uit het Register Risicosituaties 
Gevaarlijke Stoffen (RRGS, ook wel genoemd Risicoregister). Het RRGS is een landelijk 
register waarin het bevoegd gezag informatie over risicovolle bedrijven en transport van 
gevaarlijke stoffen vastlegt. Het betreft een wettelijke verplichting in het kader van de Wet 
Veiligheidsregio’s en het Registratiebesluit externe veiligheid. Hierbij is voor inrichtingen de 
situatie zoals deze is vastgelegd in de milieuvergunning als uitgangspunt gekozen. 
 
De informatie van het RRGS is voor burgers en professionals in te zien op de provinciale 
risicokaart (zie www.risicokaart.nl). De DCMR verzorgt namens de provincie Zuid-Holland en 
gemeenten in het Rijnmondgebied de registratie van risicovolle bedrijven. Hierbij wordt onder 
andere gebruik gemaakt van een Leidraad Risico-inventarisatie, waarin drempelwaarden zijn 
opgenomen voor de hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Bedrijven die beneden de 
drempelwaarden vallen, worden niet opgenomen in het RRGS en dus ook niet vermeld op de 
risicokaart.  
 
Voor deze rapportage (de inventarisatie ten behoeve van de gemeentelijke visie externe 
veiligheid) worden (naast alle transport risico’s) in het bijzonder de bedrijven beschouwd die 
onder het Bevi vallen. Bij deze bedrijven geldt voor het bevoegd gezag een wettelijke 
verplichting bij planvorming rekening te houden met de externe veiligheidsrisico’s. 
 
Bedrijven die niet onder het Bevi vallen (maar wel worden weergeven op de risicokaart), 
worden in deze rapportage niet uitvoerig toegelicht. Deze “RRGS-bedrijven” zijn wel relevant 
voor de voorbereiding van rampenplannen van gemeenten en voor de informatievoorziening 
voor burgers. 
 
Bij de inventarisatie van risicobronnen in deze rapportage wordt ook de toekomstige situatie 
meegenomen. Van sommige gebieden is namelijk globaal bekend welke ontwikkelingen de 
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gemeente op termijn verwacht: woningbouwplannen, kantoren, bedrijven etc. Ligt een gebied 
langs een snelweg waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, dan ontstaat in de toekomst 
een ander (groter) risico. De bouwstenen voor de inventarisatie: 
 
Bouwsteen 1: bepaal invloedsgebieden, huidige en toekomstige situatie 
Bouwsteen 2: bepaal risico-ontvangers, huidige en toekomstige situatie 
Bouwsteen 3: bepaal groepsrisico per risicobron 
 
In stap 5 zal de gemeente Ridderkerk de situaties in Ridderkerk afwegen en EV-beleid 
vastleggen voor de periode tot en met 2020. 

2.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 3 wordt allereerst het studiegebied vastgelegd met een overzicht van de relevante 
aanwezige bevolking. Verder wordt ingegaan op enkele modelleringaspecten en wordt de lijst 
van geïnventariseerde inrichtingen en transportroutes gegeven. 
Hoofdstuk 4 behandelt de risico’s van de betreffende inrichtingen. Van elke inrichting wordt het 
plaatsgebonden risico, het groepsrisico en de 1% letaliteitgrens gegeven. 
De transportroutes worden behandeld in hoofdstuk 5, waarna in hoofdstuk 6 de conclusies 
behandeld worden. 
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3 Basisgegevens 

3.1 Studiegebied 

Het studiegebied betreft de Gemeente Ridderkerk zoals is weergegeven in afbeelding 2. 
 

afbeelding 2: studiegebied gemeente Ridderkerk 

3.2 Bevolkingsgevens gemeente Ridderkerk 

Voor de risicoberekeningen is gebruik gemaakt van bevolkingsgegevens voor het aantal 
inwoners en het bedrijvenbestand LISA voor het aantal werknemers. Om het aantal inwoners 
te bepalen heeft gemeente Ridderkerk gegevens aangeleverd uit de Gemeentelijke 
Basisadministratie (GBA). Voor het bepalen van het aantal werknemers is de Populator2 
gebruikt. Deze gegevens zijn grafisch weergegeven in bijlage 3. 
Op 15 locaties in de gemeente Ridderkerk zijn nieuwe ontwikkelingen gepland of al uitgevoerd. 
In tabel 1 een overzicht van de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Ridderkerk. De 
ligging van de nieuwbouwplannen is weergegeven in afbeelding 3. 
 

                                                 
2 Populatiebestand Groeprisicoberekeningen.  
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Nr Locatienaam projectnaam Aantal 
woningen 

Aantal 
bewoners 

1 Slikkerveer Margrietstraat eo 125 302 
2 Bolnes Het Bordes 47 115 
3 Ridderkerk West Riedertoren 79 192 
4 Ridderkerk Lagendijk 6 17 
5 Bolnes Park Bolnes 54 132 
6 Ridderkerk Fresiastraat 12 31 
7 Slikkerveer Van Hoornstraat 30 74 
8 Oostendam Waaloever 90 218 
9 Ridderkerk centrum 4de fase centrum 95 230 
10 Het Zand Het Zand Driehoek 110 266 
11 Slikkerveer De Drie Rivieren 2de fase 178 430 
12 Ridderkerk Kavels Lagendijk 25 62 
13 Het zand Overig 250 602 
14 Bolnes Schram & van Beek 240 578 
15 Slikkerveer De Drie Rivieren 3de fase 130 314 

 
Totaal 1471 3566 

tabel 1: overzicht ruimtelijke ontwikkelingen Ridderkerk 
 

 
afbeelding 3: ligging nieuwbouwplannen in Ridderkerk 
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Daar waar de nieuwbouwplannen mogelijk invloed hebben op het groepsrisico (vanwege 
ligging, aantal inwoners of de hoogte van het groepsrisico) is een extra risicoberekening 
uitgevoerd met de nieuwbouwplannen. 

3.3 Geïnventariseerde inrichtingen 

Inrichtingen waarvoor geldt dat het invloedsgebied over het grondgebied van Ridderkerk 
liggen, zijn opgenomen in de inventarisatie. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen “Bevi-
bedrijven” en “RRGS-bedrijven” binnen en buiten de gemeentegrens. 
 
Bevi-inrichtingen Type bedrijf Adres 
BP Bolnes tankstation Benzineservicestations met 

LPG<1000m3 
Benedenrijweg 184 

H.M. De Jong Koel- en Vrieshuis 
B.V. 

Groothandel in groenten en 
fruit 

Handelsweg 50 

Shell tankstation 
"A15 Ridderkerk Zz" 

Benzineservicestations met 
LPG<1000m3 

Rijksweg A15 2 

Esso tankstation 
“Rotterdamseweg” 

Benzineservicestations met 
LPG<1000m3 

Rotterdamseweg 15 

De Haan minerale oliën BV Benzineservicestations met 
LPG<1000m3 

Voorzand 1 

Lancelot Land B.V. Laad-, los- en 
overslagactiviteiten voor 
zeeschepen 

Ridderhaven 2 

Pakor BV Vervaardiging van kunststof 
in primaire vorm 

Touwslagerstraat 13 

tabel 2: overzicht Bevi-inrichtingen in de gemeente Ridderkerk 
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RRGS inrichtingen Type bedrijf Adres 
NV Eneco Handel in en distributie van 

elektriciteit, aardgas en 
warm water 

Oosterparkweg 17 

Beheer en Beleggingsmij 
Schiepo BV 

Productie en verwerking 
metalen 

Ringdijk 486 

Handelsonderneming A. 
Verhoeven BV 

Gespecialiseerde 
handelsbemiddeling in 
overige goederen 

Keurmeesterstraat 14 

Het tweewielerhuis Jan van 
Lagendijk  

Detailhandel in en reparatie 
van motorfietsen en 
onderdelen en accessoires 
daarvan 

Rijksstraatweg 11-12 

Shell Nederland 
Verkoopmaatschappij BV 

Benzineservicestations 
(geen LPG) 

Burg de Zeeuwstraat 3 

MTS Boer-den Hoedt Teelt van groenten, 
bloemen en champignons 

Verbindingsweg 42 

M&R station A-141 IJsselmonde Handel in en distributie van 
elektriciteit, aardgas en 
warm water 

Hogeweg 12 

Tamoil Nederland BV Benzineservicestations 
(geen LPG) 

Sportlaan 13 

Sporthal en zwembad de Fakkel Exploitatie van zwembaden Sportlaan 8 
Verhoeven’s emballagefabriek 
BV 

Vervaardiging van houten 
emballage 

Benedenrijweg 158 

Bunkercentrum Bolnes BV Groothandel in vloeibare en 
gasvormige brandstoffen 

Ringdijk 540 

tabel 3: RRGS inrichtingen in de gemeente Ridderkerk 
 
Bevi- inrichtingen Type bedrijf Adres 
BP Beverwaard Benzineservicestations met 

LPG<1000m3 
Groeninx van  
Zoelenlaan 25 Rotterdam 

Berkman Barendrecht Benzineservicestations met 
LPG<1000m3 

Tuindersweg 34 
Barendrecht 

Kijfhoek Spoorwegemplacement Kijfhoek Zwijndrecht 
tabel 4: overzicht relevante Bevi-inrichtingen buiten de gemeente Ridderkerk 
 
De “RRGS-bedrijven” worden in deze rapportage niet verder behandeld. De “RRGS-bedrijven” 
kennen immers geen relevant veiligheidsrisico. Dat wil echter niet zeggen dat deze bedrijven 
niet relevant zijn voor de veiligheid. De VRR kan op verzoek voor deze bedrijven een nadere 
uitwerking verzorgen ten aanzien van rampenbestrijding, effectafstanden en dergelijke. 
De uitwerking van de risico’s voor de genoemde Bevi-inrichtingen is opgenomen in hoofdstuk 4 
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3.4 Geïnventariseerde transportroutes 

Weg 
A15: knooppunt Vaanplein t/m knooppunt Ridderkerk Noord (Z74) 
A16: afrit 25 Rotterdam Centrum t/m afrit 22 Zwijndrecht (Z134, Z55 en Z56-1) 
A15: Knooppunt Ridderkerk Zuid t/m afrit 22 Alblasserdam (incl. Noordtunnel) (Z75, Z76) 
omleidingroute Noordtunnel A15 via N915 
Gemeentelijke route gevaarlijke stoffen 
Water 
Nieuwe Maas en Noord 
Spoor 
Rotterdam - Kijfhoek 
Buisleidingen 
Gasunie hoge druk aardgasleiding A-517-KR-121 t/m 123 
Gasunie hoge druk aardgasleiding A-518-KR-046 t/m 054 
Gasunie hoge druk aardgasleiding A-555-KR-130 t/m 137 
Gasunie hoge druk aardgasleiding A-559-KR-001 
Gasunie hoge druk aardgasleiding A-597-05-KR-001-GL 
Gasunie hoge druk aardgasleiding W-504-91-KR-001-GL 
Gasunie hoge druk aardgasleiding W-507-01-KR-001 t/m 002 
Gasunie hoge druk aardgasleiding W-530-01-KR-013 t/m 025 
Gasunie hoge druk aardgasleiding W-530-07-KR-001 
Gasunie hoge druk aardgasleiding W-530-09-KR-001 
DPO leiding (buiten gebruik )3 
tabel 5: risicobronnen transport gemeente Ridderkerk 
 
De uitwerking van de risico’s voor de transportroutes is opgenomen in hoofdstuk 5. 

                                                 
3 De DPO leiding is buiten gebruik gesteld en zal niet verder worden behandeld in de risico-inventarisatie. 
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4 Inrichtingen 

4.1 Uitgangspunten 

De inventarisatie van de bedrijven zoals in paragraaf 3.3 is beschreven is het uitgangspunt van 
de analyse en berekeningen die door de DCMR zijn uitgevoerd. In deze paragraaf zijn ook 
bedrijven beschreven die geen wettelijk veiligheidsrisico kennen (de “RRGS-bedrijven”). In 
deze rapportage is de wettelijke verplichting als uitgangspunt gehanteerd. Dat wil echter niet 
zeggen dat deze bedrijven niet relevant zijn voor de veiligheid. In de scenarioanalyse die wordt 
opgesteld door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)  worden ook de effecten die 
veroorzaakt kunnen worden door de bedrijven en transporten meegenomen. Op verzoek kan 
de VRR dit ook voor een aantal “RRGS-bedrijven” nader uitwerken. Dit is vanuit het oogpunt 
van de hulpverlening wenselijk, maar niet wettelijk verplicht.  

4.2 Methodologie inrichtingen 

 
Van elke inrichting wordt een korte beschrijving gegeven van de belangrijkste activiteiten. 
Verder worden per inrichting de volgende zaken gepresenteerd: 
 Het Plaatsgebonden Risico (PR) en het GroepRisico (GR) van het bedrij f. Hierin wordt alle 

bevolking rondom het bedrij f meegenomen in de GR-berekening4.  
 Het Plaatsgebonden Risico (PR) en het GroepRisico (GR) van het bedrij f zoals deze 

worden berekend met SAFETI.NL versie 6.54 Hierin wordt alleen de bevolking van de 
Gemeente Ridderkerk in de GR-berekening meegenomen5.  

 Van de grootste scenario’s uit de risicoberekening (QRA) worden de 1% letaliteit-
effectafstanden (effectgebieden) voor weertypen D5 (meest voorkomend) en de F1,5 
gegeven. Weertype F1,5 geeft de afstanden waarbij 1% van de onbeschermd aanwezige 
personen op de geven afstand komt te overlijden indien het scenario zich voordoet.  

4.2.1 Bedrijven 

De inrichtingen/bedrijven die in de risico-inventarisatie mee zijn genomen zijn hieronder 
weergegeven.  

                                                 
4 De door het bedrijf ingediende (en goedgekeurde) QRA bevat een door het bedrijf  te claimen “veiligheidsruimte”. 
Deze veiligheidsruimte moet w orden gerespecteerd, ondanks het feit dat de QRA wellicht niet is berekend met 
SAFETI.NL. 
5 De met SAFETI NL versie 6.54 berekende QRA bevat een GR die alleen gebaseerd is op de bevolking in de 
gemeente Ridderkerk. Deze QRA kan w orden gebruikt door de gemeente om de relatieve invloed van RO-besluiten op 
het GR van de inrichting zichtbaar te maken. 
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Bevi-inrichtingen Type bedrijf Adres 
BP Bolnes tankstation Benzineservicestations met 

LPG<1000m3 
Benedenrijweg 184 

H.M. De Jong Koel- en Vrieshuis 
B.V. 

Groothandel in groenten en 
fruit 

Handelsweg 50 

Shell tankstation 
"A15 Ridderkerk Zz" 

Benzineservicestations met 
LPG<1000m3 

Rijksweg A15 2 

Esso tankstation 
“Rotterdamseweg” 

Benzineservicestations met 
LPG<1000m3 

Rotterdamseweg 15 

De Haan minerale oliën BV Benzineservicestations met 
LPG<1000m3 

Voorzand 1 

Lancelot Land B.V. Laad-, los- en 
overslagactiviteiten voor 
zeeschepen 

Ridderhaven 2 

Pakor BV Vervaardiging van kunststof 
in primaire vorm 

Touwslagerstraat 13 

tabel 6: risicovolle inrichtingen in de gemeente Ridderkerk  
 
Bevi-inrichtingen Type bedrijf Adres 
BP Beverwaard Benzineservicestations met 

LPG<1000m3 
Groeninx van  
Zoelenlaan 25 Rotterdam 

Berkman Barendrecht Benzineservicestations met 
LPG<1000m3 

Tuindersweg 34 
Barendrecht 

Kijfhoek Spoorwegemplacement Kijfhoek Zwijndrecht 
tabel 7: risicovolle inrichtingen met invloedsgebied over de gemeente Ridderkerk 
 
De LPG-tankstations zijn categoriale Bevi -inrichtingen waarvoor in de Regeling externe 
veiligheid inrichtingen (Revi) veiligheidsafstanden zijn genoemd.  
 

4.2.2 Bevolk ingsgegevens 

Voor de berekening van het groepsrisico is gebruik gemaakt van de volgende 
bevolkingsgegevens: 
 gemeente of 
 de Populator 
 
Voor de aanwezigheid van bewoners en werknemers, scholieren en studenten gedurende dag 
en nacht zijn de in gebruikte factoren gebruikt. 
 
Object  Dag Nacht 
Woningen  0,5 1,0 
Onderwijsinstellingen 
(dag)  

 1,0   0,0 

Kantoren en 
bedrijven (dag)  

 1,0  0,0 

tabel 8: aanwezigheidsfactoren bevolking 
 

4.2.3 Modellering  

Insluitsystemen 
Voor het opstellen van de risico-inventarisatie is gebruik gemaakt van de meest actuele 
risicoberekeningen van de betreffende bedrijven. Deze zijn in veel gevallen niet digitaal 
beschikbaar en gemaakt in andere programma’s dan SAFETI-NL. Indien dit het geval is, zijn de 
risicoberekeningen omgezet in SAFETI-NL versie 6.54 
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Hiernaast is waar nodig gebruik gemaakt van de PGS 3, ‘Guidelines for Quantitative Risk 
Assessment’, uitgegeven door het ministerie van VROM en de Handleiding Risicoberekeningen 
Bevi, versie 3.2, 1 juli 2009 van de RIVM. 
 
Model 
Alle berekeningen zijn uitgevoerd in SAFETI-NL versie 6.54 met de standaard instellingen. 
Waar de risicoberekening van het bedrij f onduidelijkheid liet, zijn aannames gemaakt. Deze 
kunnen afwijken van oorspronkelijke bedoeling.  
 
Meteorologische gegevens 
Voor geheel Ridderkerk zijn de meteorologische gegevens van Rotterdam (Zestienhoven) 
gebruikt. Deze gegevens zijn ingedeeld volgens de Pasquill stabiliteitsindeling en windsnelheid 
en zijn verdeeld in 12 windrichtingen. Deze zijn ontleend aan gegevens van de weerstations, 
welke zijn vermeld in PGS 3. 
 
Ontstekingsbronnen 
Wat betreft ontstekingsbronnen is aangesloten bij de risicoberekening van de betreffende 
inrichting. Het merendeel heeft geen ontstekingsbronnen gedefinieerd. Wel wordt de 
aanwezige bevolking automatisch als ontstekingsbron gezien. 
 

4.3 LPG-tankstations binnen de gemeente Ridderkerk 

In de gemeente Ridderkerk zijn vier LPG-tankstations aanwezig, zie afbeelding 4 en tabel 9 
Voor de volledigheid zijn in afbeelding 4 ook de LPG tankstations Berkman in Barendrecht en 
BP Beverwaard in Rotterdam weergegeven die beiden net buiten de gemeentegrens van 
Ridderkerk liggen. 
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afbeelding 4: ligging LPG tankstations Ridderkerk en omgeving 
 
Bevi-inrichtingen Adres 
BP Bolnes tankstation Benedenrijweg 184  
Shell tankstation "A15 Ridderkerk Zz" Rijksweg A15 2 
Esso tankstation “Rotterdamseweg” Rotterdamseweg 15 
De Haan minerale oliën BV Voorzand 1 
tabel 9: LPG tankstations Ridderkerk 
 
Alle LPG-tankstations vallen onder de werkingssfeer van het Bevi. In het Bevi zijn LPG-
tankstations aangewezen als categoriale inrichtingen. Categoriale inrichtingen zijn inrichtingen 
waarvoor, door de aard van de activiteit of de aard van de aanwezige gevaarlijke stoffen, een 
standaardbenadering kan worden gevolgd. De afstand waar de grens- c.q. richtwaarde voor 
het plaatsgebonden risico wordt bereikt (zie tabel 10) is vastgelegd in de Revi. Deze afstand is 
afhankelijk van de vergunde jaarlijkse doorzet van LPG. 
 
Doorzet (m3)  
per jaar 

Afstand (m)  
vanaf vulpunt 

Afstand (m)  
vanaf ondergronds of 
ingeterpt reservoir 

Afstand (m)  
vanaf afleverzuil 

≥ 1000 110 25 15 
< 1000 45 25 15 

tabel 10: LPG tankstations: plaatsgebonden risicocontour PR 10-6 
 

Bij alle LPG-tankstations in de gemeente Ridderkerk is de jaarlijkse doorzet in de Wet 
milieubeheervergunning vastgelegd op maximaal 1000 m3 per jaar. Op basis van deze doorzet 
gelden voor deze stations in Ridderkerk de afstanden zoals genoemd in de tweede regel van 
tabel 10. Het invloedsgebied van LPG tankstations is in de Revi vastgelegd op 150 m. De 1% 
letaliteitsafstand is echter significant groter namelijk 325 meter (bron: RWS programma van 
eisen voor een nieuwe externe veiligheidsanalyse op de weg). Hierdoor wordt door de 
wetgever voor LPG-tankstations afgeweken van het algemene uitgangspunt dat de afstand tot 
de grens van het invloedsgebied gelijk is aan de 1% letaliteitsafstand. 
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Risico’s van LPG tankstations 
Het bepalende scenario bij een LPG-tankstation is dat door een brand bij de LPG-tankwagen 
de hele tank door verhitting openscheurt en de gehele inhoud ineens vrijkomt. Hierdoor wordt 
een grote hoeveelheid damp gevormd, die door het omringende vuur direct ontstoken wordt. 
Het ontsteken van een dergelijke grote hoeveelheid damp gaat gepaard met een grote vuurbal 
(BLEVE) die een groot vernietigend effect heeft in de directe omgeving. 
 
Ontwikkelingen 
Op 22 juni 2005 hebben staatssecretaris Milieu en de Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) het 
convenant LPG-autogas getekend. Het convenant legt afspraken vast voor het verbeteren van 
de veiligheid op en rond LPG-tankstations. In het convenant is afgesproken dat door de LPG-
branche technische maatregelen worden genomen om zo de risico’s van de LPG-tankstations 
te verkleinen. Uit de recent gepubliceerde wijziging van de Revi blijkt dat hierdoor de PR 
risicoafstand op termijn verkleind wordt van 45 m tot 35 m. Het is nog niet zeker of dit ook 
daadwerkelijk gehaald gaat worden, omdat bijvoorbeeld de hittewerende coating op 
tankwagens mogelijk niet afgedwongen kan worden. Vanaf uiterlijk 2010 geldt dat geen 
kwetsbare objecten meer binnen de risicoafstand mogen zijn gelegen. 
 
De door de DCMR uitgevoerde berekeningen van het groepsrisico zijn uitgevoerd met 
Safeti.NL op basis van populatiegegevens uit de Populator. Daarnaast is ervan uitgegaan dat 
de tankwagens voorzien zijn met hittewerende coating. Dit omdat, hoewel dat momenteel nog 
niet wettelijk verplicht is, vrijwel alle leveranciers met deze aangepaste tankwagens rijden. De 
10-6 plaatsgebonden risicocontour blijft vooralsnog wel 45 meter. 
 

4.3.1 LPG tankstation BP Bolnes 

Uit fase 1 van het project ‘Actualisatie milieuvergunningen LPG-tankstations’ blijkt dat het LPG-
tankstation BP Bolnes gevestigd aan Benedenrijweg 184 een doorzet heeft van 1000 m3 LPG 
per jaar. In afbeelding 5 zijn de 10-6 plaatsgebonden risicocontour (rood) en het invloedsgebied 
(geel) weergegeven.  
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afbeelding 5: ligging LPG tankstation BP Bolnes 
 
Het berekende groepsrisico veroorzaakt door het LPG tankstation BP Bolnes is weergegeven 
in grafiek 1, rode lijn. Uit deze berekening blijkt dat het groepsrisico lager is dan de 
oriëntatiewaarde. 

 
grafiek 1: groepsrisico LPG tankstation Bolnes 
 
Binnen het invloedsgebied van het LPG-tankstation worden een drietal ruimtelijke 
ontwikkelingen gerealiseerd zie tabel 11. 
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Nr Locatienaam projectnaam Aantal 
woningen 

Aantal 
bewoners 

2 Bolnes Het Bordes 47 115 
5 Bolnes Park Bolnes 54 132 
14 Bolnes Schram & van Beek 240 578 
tabel 11 ruimtelijke ontwikkelingen in Bolnes 
 
Het groepsrisico van het LPG-tankstation is ook met deze ruimtelijke ontwikkelingen berekend. 
Uit deze berekening blijkt dat in de nieuwe situatie het groepsrisico gelijk is aan de huidige 
situatie. 
 

4.3.2 LPG tankstation Shell A15 Ridderkerk  zz 

Uit fase 1 van het project ‘Actualisatie milieuvergunningen LPG-tankstations’ blijkt dat het LPG-
tankstation Shell A15 Ridderkerk zz gevestigd aan de Rijksweg A15 -2 een doorzet heeft van 
1000 m3 LPG per jaar. In afbeelding 6 zijn de 10-6 plaatsgebonden risicocontour (rood) en het 
invloedsgebied (geel) weergegeven. Er bevinden zich geen objecten binnen het 
invloedsgebied. Er is dus geen groepsrisico aanwezig. 
 

 
afbeelding 6: ligging LPG tankstation Shell A15 Ridderkerk zz 
 

4.3.3 LPG tankstation Esso Rotterdamse weg 

 
Uit fase 1 van het project ‘Actualisatie milieuvergunningen LPG-tankstations’ blijkt dat het LPG-
tankstation Esso gevestigd aan de Rotterdamse weg 15 een doorzet heeft van 1000  m3 LPG 
per jaar. In afbeelding 7 zijn de 10-6 plaatsgebonden risicocontour (rood) en het invloedsgebied 
(geel) weergegeven. 
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afbeelding 7: ligging LPG tankstation Esso Rotterdamseweg 
 
Het berekende groepsrisico veroorzaakt door het LPG tankstation Esso aan de 
Rotterdamseweg is weergegeven in grafiek 2. Uit deze berekening blijkt dat het groepsrisico 
lager is dan de oriëntatiewaarde. 
 

 
grafiek 2: groepsrisico LPG tankstation Esso Rotterdamseweg 
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4.3.4 LPG tankstation De Haan minerale oliën  

Uit fase 1 van het project ‘Actualisatie milieuvergunningen LPG-tankstations’ blijkt dat het LPG-
tankstation De Haan minerale oliën gevestigd aan Voorzand 1een doorzet heeft van 1000 m3 
LPG per jaar. In afbeelding 8 zijn de 10-6 plaatsgebonden risicocontour (rood) en het 
invloedsgebied (geel) weergegeven. 
 

 
afbeelding 8: ligging LPG tankstation De Haan 
 
Het berekende groepsrisico veroorzaakt door het LPG tankstation de Haan minerale oliën is 
weergegeven in grafiek 3. Uit deze berekening blijkt dat het groepsrisico lager is dan de 
oriëntatiewaarde. 
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grafiek 3: groepsrisico LPG tankstation de Haan 

4.4 Overige Bevi-inrichtingen in Ridderkerk 

In de gemeente Ridderkerk zijn een drietal andere Bevi-bedrijven aanwezig, zie tabel 12 en 
afbeelding 9. Deze bedrijven worden in de volgende paragrafen beschreven. 
 
Bevi-inrichtingen Type bedrijf Adres 
H.M. De Jong Koel- en Vrieshuis 
B.V. 

Groothandel in groenten en 
fruit 

Handelsweg 50 

Lancelot Land B.V. Laad-, los- en 
overslagactiviteiten voor 
zeeschepen 

Ridderhaven 2 

Pakor BV Vervaardiging van kunststof 
in primaire vorm 

Touwslagerstraat 13 

tabel 12: overige Bevi-inrichtingen gemeente Ridderkerk 
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afbeelding 9: ligging overige Bevi-bedrijven in de gemeente Ridderkerk
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4.4.1 Lancelot Land B.V. (Ridderhaven I) 

Lancelot Land B.V. is gevestigd aan de Ridderhaven 1 – 54 (Ridderhaven I; zie afbeelding 10). 
In het bedrijf vindt op- en overslag van koopmansgoederen en gevaarlijke stoffen plaats. 
Lancelot Land BV is een vastgoedonderneming. De loodsen worden aan bedrijven verhuurd 
die de op- en overslag activiteiten uitvoeren. 

 
afbeelding 10: ligging Lancelot Land B.V. (Ridderhaven I) 
 
Lancelot Land B.V. heeft drie units voor de opslag gevaarlijke stoffen als bedoeld in de richtlijn 
PGS 15. De units hebben een beschermingsniveau 1 (automatisch lichtschuim blussysteem). 
Volgens bijlage 1 van het Revi is de 10-6 plaatsgebonden risicocontour van de loods 20 meter. 
De risicocontour ligt geheel binnen de terreingrens van het bedrij f. Volgens de risicoberekening 
uit de vergunningaanvraag van Lancelot Land B.V. (AVIV 30 december 2009) blijkt dat er geen 
groepsrisico aanwezig is. 
 

4.4.2 Pakor BV  

Pakor BV is gevestigd aan de Touwslagerstraat 13 in Ridderkerk. Het bedrij f heeft voor het 
maken van kunststof een aantal opslagen van gevaarlijke stoffen (PGS 15), zie afbeelding 11.  
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afbeelding 11: ligging Pakor BV 
 
De grootste en dus maatgevende PGS-15 loods van Pakor heeft een vloeroppervlak van 435 
m2. De loods heeft een beschermingsniveau 3.  
Volgens het Revi (bijlage 1, tabel 3) heeft deze loods een 10-6 plaatsgebonden risicocontour 
van 240 meter. Omdat in de vigerende vergunning niets opgenomen is over het gemiddelde 
stikstofpercentage van de opgeslagen gevaarlijke stoffen is overeenkomstig de ‘Handleiding 
Risicoberekeningen Bevi’ uitgegaan van een stikstofpercentage van 10% (worst-case 
uitgangspunt). Deze risicocontour is in afbeelding 12 rood weergegeven. Het invloedsgebied 
van Pakor is 435 meter op basis van het Revi, bijlage 2, tabel 2. Dit is de gele risicocontour in 
afbeelding 12.  
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afbeelding 12: Risicocontouren Pakor BV 
 
Binnen de 10-6 plaatsgebonden risicocontour liggen geen woningen maar zijn wel verschillende 
bedrijven gevestigd. Binnen het invloedsgebied van Pakor liggen naast bedrijven ook 
woningen. Op basis van de huidige gegevens is mogelijke een saneringssituatie aanwezig.  
 
Momenteel loopt er bij de DCMR milieudienst Rijnmond het project ‘QRA’ van het milieudoel 
Veiligheid. De doelstelling van dit project is de risicocontouren van PGS-15 bedrijven in 
overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie. En niet zoals in het Revi uit te gaan van 
de worst case benadering.  
 
Een goede inschatting van de situatie is pas mogelijk als de resultaten van het project 
‘QRA’bekend zijn. Ook dan is pas een zinvolle berekening van het groepsrisico mogelijk. Het is 
wel aannemelijk dat het groepsrisico ruim onder de oriënterende waarde blij ft. 
 

4.4.3 H.M. de Jong koel- en vrieshuis BV 

H.M. de Jong koel- en vrieshuis is gevestigd aan de Handelsweg 50 in Ridderkerk, zie 
afbeelding 13. De inrichting heeft ten behoeve van de opslag van groente en fruit een 
ammoniakkoelinstallatie. 
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afbeelding 13: ligging H.M. de Jong koel- en vrieshuis BV (bron: gemeente Ridderkerk) 
 
De koelinstallaties is gevuld met 1625 kg ammoniak en is uitgevoerd volgens de 
opstellingsuitvoering 1. Volgens het Revi (bijlage 1, tabel 6) heeft deze koelinstallatie geen 10-6 
plaatsgebonden risicocontour. Volgens het Revi (tabel 3, bijlage 2) is de grens van het 
invloedsgebied niet relevant. Het groepsrisico, de mogelijkheden voor rampbestrijding en de 
mate van zelfredzaamheid van de bevolking behoeven in dit geval niet te worden verantwoord 
(bron: Revi, toelichting 4 van tabel 3, bijlage 2). 
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4.5 Bedrijven buiten de gemeentegrens 

Uit de inventarisatie blijkt dat een drietal bedrijven een invloedsgebied over de gemeente 
Ridderkerk hebben liggen. In de volgende paragrafen worden deze bedrijven toegelicht. 
 

4.5.1 LPG tankstation BP Beverwaard 

 
Uit fase 1 van het project ‘Actualisatie milieuvergunningen LPG-tankstations’ blijkt dat het LPG-
tankstation BP Beverwaard gevestigd aan Groenix van Zoelenlaan 25 in Rotterdam een 
doorzet heeft van 1000 m3 LPG per jaar.  
 

 
afbeelding 14: ligging LPG tankstation BP Beverwaard 
 
In afbeelding 14 zijn de 10-6 plaatsgebonden risicocontour (rood) en het invloedsgebied (geel) 
weergegeven. Uit deze afbeelding blijkt dat een zeer beperkt deel van het invloedsgebied van 
dit LPG-tankstation zich over de gemeentegrens van Ridderkerk strekt. Er liggen echter geen 
Ridderkerkse woningen of bedrijven binnen het invloedsgebied van het bedrijf. Voor de 
volledigheid is wel het groepsrisico berekend. Het groepsrisico veroorzaakt door het LPG 
tankstation BP Beverwaard is weergegeven in grafiek 4. Uit deze berekening blijkt dat het 
groepsrisico lager is dan de oriëntatiewaarde. 
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grafiek 4: groepsrisico LPG tankstation BP Beverwaard 

4.5.2 LPG tankstation Berkman Barendrecht 

Uit fase 1 van het project ‘Actualisatie milieuvergunningen LPG-tankstations’ blijkt dat het LPG-
tankstation Berkman gevestigd aan de Tuindersweg 34 in Barendrecht een doorzet heeft van 
1000 m3 LPG per jaar.  
 

 
afbeelding 15: ligging LPG tankstation Berkman Barendrecht 
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In afbeelding 15 zijn de 10-6 plaatsgebonden risicocontour (rood) en het invloedsgebied (geel) 
weergegeven. Het invloedsgebied van het LPG tankstation Berkman ligt over de 
gemeentegrens van Ridderkerk. Er liggen echter geen Ridderkerkse woningen of bedrijven 
binnen het invloedsgebied van het bedrij f. Voor de volledigheid is wel de groepsrisicografiek 
opgenomen. Het berekende groepsrisico veroorzaakt door het LPG tankstation Berkman is 
weergegeven in grafiek 5. Uit deze berekening blijkt dat het groepsrisico lager is dan de 
oriëntatiewaarde. 

 
grafiek 5: groepsrisico LPG tankstation Berkman Barendrecht 
 

4.5.3 Spooremplacement Kijfhoek  

Ten zuiden van de gemeente Ridderkerk ligt het ten spooremplacement Kijfhoek,  
zie afbeelding 16. 
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afbeelding 16: ligging spooremplacement Kijfhoek 
 
Het spoor emplacement Kijfhoek heeft een basis milieuvergunning uit 1995. In een 
daaropvolgende ambtshalve aanpassing is een risicoberekening opgenomen. Het 
plaatsgebonden risico uit deze aanpassing is weergegeven in afbeelding 17 
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afbeelding 17: plaatsgebonden risicocontouren Spooremplacement Kijfhoek 

(bron: provincie Zuid-Holland) 
 
Het groepsrisico is weergegeven in grafiek 6. Hieruit blijkt dat het groepsrisico de 
oriëntatiewaarde benaderd. 
 

 
grafiek 6: groepsrisico Kijfhoek (bron: risicokaart provincie Zuid-Holland) 
 
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe vergunningaanvraag van het spooremplacement. 
Waarschijnlijk zijn op redelijk korte termijn de nieuwe plaatsgebonden risicocontouren en het 
groepsrisico bekend. Deze zullen dan het nu opgenomen plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico vervangen  
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5  Transport 

5.1 Uitgangspunten 

De plaatsgebonden 10-6 risicocontour is een (wettelijk) verplichte norm, waarbinnen geen 
kwetsbare objecten mogen voorkomen. De vestiging van nieuwe beperkt kwetsbare objecten 
moet zo veel mogelijk worden vermeden. Het groepsrisico is voor de ruimtelijke ordening 
relevant omdat hiervoor een groepsrisicoverantwoording door het bevoegd gezag voor 
uitgevoerd dient te worden. 
Beiden worden per risicovolle activiteit gepresenteerd.  

5.2 Methodologie 

5.2.1 Risico’s transportroutes spoor, weg en water 

Voor de inventarisatie van de risico’s van de transportroutes wordt aangesloten bij de volgende 
documenten: 
 

1. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRNVGS), januari 2010 
2. Definitieve ontwerp Basisnet water, 15 jan 2008 
3. Eindrapportage Basisnet Weg, 17 februari 2009 
4. Risicoanalyse van het transport van gevaarlijke stoffen over de Nieuwe Waterweg en 

Nieuwe Maas (Vaarwegenstudie), (Bron: AVIV 2002) 
 
Op basis van deze documenten worden per transportroute het huidige en toekomstige (2020 
en waar mogelijk later) Plaatsgebonden Risico (PR) en GroepsRisico (GR) gepresenteerd. Er 
wordt daardoor gekozen voor het niet uitvoeren van (aanvullende) risicoberekeningen voor de 
verschillende transport routes.  
 

5.2.2 Stof categorieën 

Voor risicoberekeningen is het onmogelijk om alle gevaarlijke stoffen te gebruiken die 
getransporteerd worden. Daarom is een systematiek gemaakt waarbij de gevaarlijke stoffen in 
stofcategorieën worden ingedeeld. Deze systematiek wordt de SB3 classificatie genoemd. 
 
In eerste instantie is een verdeling gemaakt naar aggregatie toestand bij kamertemperatuur; 
vloeibaar (L) en gas (G). Vervolgens is ingedeeld naar gevaarsaspect brandbaar (F) of toxisch  
(T). Vervolgens wordt de categorieën in verschillende klassen ingedeeld (1, 2, 3, 4) waarbij het 
hoogste getal staat voor de brandbaarste en meest toxische stoffen. Per stofcategorie is een 
voorbeeldstof genomen die representatief is voor de hele categorie.  
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categorie voorbeeldstof 
LF1 Nonaan 
LF2 Pentaan 
LT1 Acrylnitril 
LT2 Salpeterzuur 
LT3 acroleine 
GF1 Methylmercaptaan 
GF2 Butaan 
GF3 Propaan 
GT2 Ethylchloride 
GT3 Methylchloride/Ammoniak 
GT4 Zwaveldioxide 
GT5 Chloor 

tabel 13: stofcategorieën gevaarlijke stoffen 
 

5.2.3 Effecten en invloedsgebieden 

De effecten en invloedsgebieden zijn gebaseerd op: 
 Programma van eisen voor nieuwe externe veiligheidsrisicoanalyse op de weg  

(RWS, juli 2009) 
 Programma van eisen nieuwe externe veiligheidsrisicoanalyse op binnenvaarwegen 

(RWS, juli 2009) 

5.3 Transportroutes 

De transportroutes waarover grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden vervoerd zijn in de 
risico-inventarisatie meegenomen en zijn hieronder weergegeven. 
 
Weg 
A15: knooppunt Vaanplein t/m knooppunt Ridderkerk Noord (Z74) 
A16: afrit 25 Rotterdam Centrum t/m afrit 22 Zwijndrecht (Z134, Z55 en Z56-1) 
A15: Knooppunt Ridderkerk Zuid t/m afrit 22 Alblasserdam (incl. Noordtunnel) (Z75, Z76) 
omleidingroute Noordtunnel A15 via N915 
Gemeentelijke route gevaarlijke stoffen 
Water 
Nieuwe Maas en Noord 
Spoor 
Rotterdam - Kijfhoek 
Buisleidingen 
Gasunie hoge druk aardgasleiding A-517-KR-121 t/m 123 
Gasunie hoge druk aardgasleiding A-518-KR-046 t/m 054 
Gasunie hoge druk aardgasleiding A-555-KR-130 t/m 137 
Gasunie hoge druk aardgasleiding A-559-KR-001 
Gasunie hoge druk aardgasleiding A-597-05-KR-001-GL 
Gasunie hoge druk aardgasleiding W-504-91-KR-001-GL 
Gasunie hoge druk aardgasleiding W-507-01-KR-001 t/m 002 
Gasunie hoge druk aardgasleiding W-530-01-KR-013 t/m 025 
Gasunie hoge druk aardgasleiding W-530-07-KR-001 
Gasunie hoge druk aardgasleiding W-530-09-KR-001 
tabel 14: risicovolle transportroutes in of nabij de gemeente Ridderkerk 
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5.4 Wegtransport 

5.4.1 Inleiding 

In de gemeente Ridderkerk liggen twee snelwegen: de A15 en A16. Over deze snelwegen 
vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats. Binnen de gemeentegrens ligt is een 
omleidingroute voor het transport van bepaalde gevaarlijke stoffen (o.m. LPG) voor de 
Noordtunnel via N915. Verder heeft de gemeente Ridderkerk een route voor gevaarlijke stoffen 
voor deoverige wegen vastgesteld. 
 
Het invloedsgebied van deze wegen ligt over de gehele gemeente Ridderkerk, zie afbeelding 
18. De grootte van het invloedsgebied wordt bepaald door het transport van LT3 en GT 4 beide 
met een 1% letaliteitsgebied van 4000m. Door de ingewikkelde constructie van wegen is 
risicoberekening uitgevoerd voor de gehele snelweg en is geen onderscheid gemaakt tussen 
de A15 en A16. De omleidingroute voor de Noordtunnel is wel apart berekend. De 
risicoberekeningen van de snelwegen, de omleidingroute en de gemeentelijke route gevaarlijke 
stoffen worden in de onderstaande paragrafen beschreven.  
 

 
afbeelding 18: invloedsgebied snelwegen A15 en A16 op Ridderkerk 
 
In de cRNVGS zijn veiligheidszones benoemd. De veiligheidszone is een zone langs de weg 
waarbinnen geen nieuwe kwetsbare objecten zijn toegestaan. Nieuwe beperkt-kwetsbare 
objecten zijn hier alleen in uitzonderingsgevallen toegestaan (zie hiervoor de cRNVGS en de 
toekomstige regelgeving in het Btev). De veiligheidszone wordt gemeten vanaf het midden van 
de weg en begrensd door de maximale 10-6 plaatsgebonden risicocontour, het is ook de grens 
van de gebruiksruimte voor vervoer. 
 
In het Basisnet zijn plasbrandaandachtgebieden (PAG) benoemd. Het 
plasbrandaandachtgebied is het gebied tot 30 meter van de weg waarin, bij de realisering van 
kwetsbare objecten, rekening dient te worden gehouden met de effecten van een plasbrand. 
De 30 meter voor het PAG wordt gemeten vanaf de rechterrand van de rechterrijstrook. 
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5.4.2 Snelwegen A15 en A16 

De snelwegen A15 en A16 zijn weergegeven in afbeelding 19. 
 

afbeelding 19: ligging snelwegen A15 en A16: 200m zone, veiligheidszone en PAG-zones 
 
Volgens bijlage 5 van de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen heeft de A15-
A16 bij Ridderkerk een veiligheidszone variërend van 26 tot 80 meter. Op deze afstand mag 
het plaatsgebonden risico niet groter zijn dan 10-6 per jaar. 
 
In het eindconcept van het Basisnet Weg is aangegeven dat de A15 en A16 in Ridderkerk en 
plasbrandaandachtsgebied (PAG) van 30 meter hebben met uitzondering van wegvak Z134, 
A16 Rotterdam centrum (afrit 25) tot het knooppunt Ridderkerk Noord. De veiligheidszone 
(rood), PAG-zone (rood gestippeld) en de 200 meter zone (oranje) van de wegen zijn 
eveneens weergegeven in afbeelding 19.Het plasbrandaandachtsgebied wordt gemeten vanaf 
de rand van de weg. De veiligheidszone wordt gemeten vanaf het midden van de weg. Op 
sommige wegvakken valt de veiligheidszone over de PAG-zone. 
 
In tabel 15 zijn de transportaantallen van de snelwegen A15-A16 weergegeven. De gegevens 
zijn afkomstig uit bijlage 5 van de cRNVGS  en het eindconcept Basisnet Weg. Op basis van 
deze gegevens is het groepsrisico berekend. 
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Beschrijving Wegvak GF3  Vei 

zone 
PAG 

A15: Knooppunt Vaanplein – knooppunt 
Ridderkerk Noord  

Z74 39917 80 Ja 

A16: afrit 25 Rotterdam centrum – knooppunt 
Ridderkerk Noord 

Z134 16263 58 Nee 

A15/A16 knooppunt Ridderkerk Noord – 
Ridderkerk Zuid  

Z55 17334 66 Ja 

A16: knooppunt Ridderkerk Zuid – afrit 22 
Zwijndrecht 

Z56-1 500 26 ja 

A15: knooppunt Ridderkerk Zuid afrit 21 
Hendrik Ido Ambacht  

Z75 18516 63 Ja 

A15: afrit 21 Henrdik Ido ambacht – A15 
afslag 22 Alblasserdam (incl Noordtunnel)  

Z76 0 0 Ja 

Aansluitingen op knooppunten 
Knooppunt Ridderkerk Noord: 
aansluiting A16-A15 richting knooppunt 
Vaanplein 

Z74 39917 68 Ja 

Knooppunt Ridderkerk Noord: 
Aansluiting A15/A16 – richting knooppunt 
Ridderkerk Zuid 

Z55 17334 44 Ja 

Knooppunt Ridderkerk Zuid: 
Aansluiting A15 – A15 richting afrit 21 
Hendrik Ido Ambacht 

Z75 32 18516 Ja 

Knooppunt Ridderkerk Zuid: 
Aansluiting A15 – A15/A16 richting 
knooppunt Ridderkerk Noord 

Z55 44 17334 Ja 

tabel 15: transportaantallen A15 en A16 
 

 
grafiek 7: groepsrisico A15 en A16 in gemeente Ridderkerk 
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In grafiek 7 is het groepsrisico ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen op de A15 
en A16 weergegeven. De hoogte van het groepsrisico ligt geheel onder de orienterende 
waarde. Het zwaartepunt van het groepsrisico ligt bij het knooppunt Ridderkerk, daar waar de 
A15 en de A16 splitsen (woonwijk Ridderkerk Oost). 
Er is ook een groepsrisicoberekening uitgevoerd met de nieuwbouwplannen van de gemeente 
Ridderkerk. Het groepsrisico met de nieuwbouwplannen is weergegeven met een blauwe lijn. 
Deze is vrijwel gelijk aan het groepsrisico in de huidige situatie. 

5.4.3 omleidingroute Noordtunnel A15 

Vrachtwagens met gevaarlijke stoffen mogen niet door alle tunnels in Nederland. De gevolgen 
van ongelukken zouden te groot worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er zich veel auto’s in 
de tunnel kunnen bevinden. Ook kan het zijn dat de gevolgen voor de omgeving van de tunnel 
heel groot kunnen zijn. Daarom is het verboden om bepaalde gevaarlijke stoffen door de 
Drechttunnel en de Noordtunnel te vervoeren. Voor deze tunnels is een omleidingroute 
ingesteld. De doorgaande route loopt daarom - van noord naar zuid - via de A16, A15, N3 en 
A16. 
 
De omleidingroute voor de Noordtunnel via N915 is weergegeven in afbeelding 20. 
 

afbeelding 20: ligging N915: omleidingroute Noordtunnel 
 
In het eindconcept van het Basisnet Weg is aangegeven dat de N915 geen PAG-zone heeft. 
Dit omdat de tankwagens met vloeibare brandstoffen geen gebruik hoeven te maken van de 
omleidingroute. De nabijgelegen snelweg A15 heeft hierdoor wel een PAG-zone (in 
bovenstaande afbeelding rood-wit gestippeld). De veiligheidszone (rood) van de N915 is 
93 meter. 
 
In tabel 15 zijn de transportaantallen van de omleidingroute N915 weergegeven. De gegevens 
zijn afkomstig uit bijlage 5 van de cRNVGS  en het eindconcept Basisnet Weg. Op basis van 
deze gegevens is het groepsrisico berekend. 
 
 
Beschrijving Wegvak GF3  Vei 

zone 
PAG 

omleidingroute Noordtunnel A15: via N915 Z77 21167 93 nee 
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tabel 16 Transportaantallen N915 omleidingroute Noordtunnel 
 
 

grafiek 8: groepsrisico N915 omleidingroute Noordtunnel  
 
In grafiek 8 is het groepsrisico ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen op de N915 
omleidinigsroute N915 weergegeven. De hoogte van het groepsrisico ligt geheel onder de 
orienterende waarde.  
 
Binnen de veiligheidszone zijn verschillende (kwetsbare) objecten aanwezig. Dit zijn woningen 
gelegen op de Pruimendijk-Oostmolendijk (zie afbeelding 21), Oudelande (zie afbeelding 22) 
en Pruimendijk ter hoogte van het Shell tankstation op de A15 (zie afbeelding 23). 
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afbeelding 21 Kwetsbare objecten Pruimendam Oostendam 
 

 
afbeelding 22 (beperkt) kwetsbare objecten Oudelande 
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afbeelding 23 kwetsbare objecten Pruimendijk 
 
In de Eindrapportage Basisnet Weg zijn voorstellen geformuleerd hoe de gesignaleerde 
knelpunten in o.m. Ridderkerk kunnen worden opgelost. Voor deze knelpunten wordt 
voorgesteld om op de plekken van de omleidingroute waar bebouwing in de buurt staat, 
verkeerstechnische maatregelen te nemen. Hierbij wordt gedacht aan verlaging van de 
maximumsnelheid (van 80 naar 50 km/u), het plaatsen van verkeerslichten bij kruispunten en 
het plaatsen van rijrichtingscheiding (barriers). Volgens de Eindrapportage zou met deze 
maatregelen geen sprake meer zijn van een 10-6 contour en wordt de veiligheidszone zó klein 
dat daar geen objecten meer binnen liggen. 
 
Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft Arcadis aanvullende berekeningen uitgevoerd naar het 
effect van de voorgestelde maatregelen6. Hierin wordt voorgesteld om de Veiligheidszone van  
de omleidingroute tunnel de Noord in Ridderkerk te splitsen: 
 1 afstand voor het weggedeelte waar beide rijrichtingen zich op 1 rijbaan bevinden 

(2 tegengestelde rijstroken). De veiligheidszone bedraagt hier 93 meter zoals ook is 
vastgelegd in de cRnvgs. 

 1 afstand per rijrichting voor de weggedeelten waar de rijrichtingen zich van elkaar splitsen 
waardoor: 
 de rijrichting west naar oost dan voor dit deel een veiligheidszone krijgt van 19 m en 
 de rijrichting oost naar west dan voor dit deel een veiligheidszone krijgt van 76 m. 

De acht knelpunten aan de Pruimendijk komen hierdoor te vervallen. De drie knelpunten aan 
de Damweg blijven bestaan en zullen t.z.t. door het Rijk gesaneerd worden. 

                                                 
6 Arcadis memo ”Veiligheidszone omleidingsroute tunnel De Noord” projectnummer 141223.000494, kenmerk D01011 
dd 23 december 2010 met aanpassingen dd 11 augustus 2011 bij DCMR geregistreerd onder DMS_MP-#21227160 
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5.4.4 Route gevaarlijke stoffen 

 
De gemeente Ridderkerk heeft een route gevaarlijke stoffen vastgesteld, zie afbeelding 24. 

 
afbeelding 24: ligging gemeentelijke route gevaarlijke stoffen Ridderkerk 

(bron: gemeente Ridderkerk) 
 
Langs het westelijke deel, de A38 (exclusief A15 en A16) van de route gevaarlijke stoffen zijn 
geen objecten aanwezig. Een risicoberekening voor dit gedeelte is niet relevant.  
 
Het oostelijke deel van deze route is weergegeven in afbeelding 25. Deze route wordt onder 
andere gebruikt voor de bevoorrading van twee LPG tankstations in Ridderkerk, namelijk De 
Haan (Voorzand) en Esso (Rotterdamseweg). 
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afbeelding 25: detail ligging route gevaarlijke stoffen Ridderkerk 
 
Uitgangspunt van de risicoberekening is dat er jaarlijks 140 tankwagens LPG van de route 
gevaarlijke stoffen gebruik maken7. Uit de risicoberekening blijkt dat er geen 10-6 
plaatsgebonden risicocontour aanwezig is. 
 
Het groepsrisico is weergegeven in grafiek 9. Het groepsrisico blijft ruim onder de oriënterende 
waarde. Het zwaartepunt van het groepsrisico ligt aan de noordelijkste deel van de route waar 
aan beide zijden van de weg bebouwing aanwezig is. 
 

                                                 
7 Deze aanname is overeenkomstig de aanname van het aantal LPG-tankw agens per jaar bij de risicoberekening van 
een LPG tankstation met een doorzet van 1.000 m3 
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grafiek 9: groepsrisico route gevaarlijke stoffen Ridderkerk 

5.5 Vaarwegen 

Langs de gemeente Ridderkerk ligt de Nieuwe Maas en de Noord, zie afbeelding 26. 

 
afbeelding 26: ligging Nieuwe Maas en Noord 
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Deze vaarwegen worden alleen door binnenvaartschepen bevaren. De transportaantallen zijn 
opgenomen in tabel 17. Bron van de transportaantallen is de circulaire Risiconormering 
Vervoer Gevaarlijke Stoffen (januari 2010). 
 
Stofcategorie Aantal transporten 
LF1 9882 
LF2 13958 
LT1 146 
LT2 0 
GF2 0 
GF3 2135 
GT3 196 
GT5 0 

tabel 17 Transportaantallen Nieuwe Maas en Noord 
 
Uit de uitgevoerde risicoberekening met het rekenprogramma RBMII blijkt dat de 10-6 
plaatsgebonden risicocontour alleen op het water aanwezig is. Er is geen groepsrisico 
aanwezig. Er moet wel rekening gehouden worden met een PAG zone van 25 meter vanaf de 
waterlijn. Het plasbrandaandachtgebied (PAG) is het gebied waarin, bij de realisering van 
kwetsbare objecten, rekening dient te worden gehouden met de effecten van een plasbrand.  
In afbeelding 27 is de 200 meter zone (oranje) en de PAG zone (rood) van de Nieuwe Maas en 
de Noord weergegeven. 
 

 
afbeelding 27: Nieuwe Maas en Noord: 200 meter zone en PAG zone (25m) 
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5.6 Spoorwegen  

Ten westen van Ridderkerk ligt de (haven)spoorlijn Rotterdam-Kijfhoek, zie afbeelding 28.  
 

 
afbeelding 28: ligging spoor Ridderkerk 
 
De spoorlijn Rotterdam-Kijfhoek heeft bij station Barendrecht een overkapping. Als gevolg van 
deze overkapping liggen de risicocontouren anders dan bij een gewone spoorlijn. Aangezien 
Ridderkerk op ruime afstand van de spoorlijn ligt is gekozen voor een eenvoudige 
risicoberekening waarin de overkapping van station Barendrecht niet is meegenomen. In deze 
risicoberekening zijn ook alleen de aanwezigen in de gemeente Ridderkerk meegenomen. Het 
groepsrisico geeft dus alleen het groepsrisico weer van de aanwezigen in de gemeente 
Ridderkerk zelf.  
 
 Stofcategorie Stoftype Aantal transporten 

(Havenspoorlijn) 
A Brandbare gassen 16.500 
B2 toxische gassen 3.000 
B3 Zeer toxische gassen 4.000 
C3 Zeer brandbare vloeistoffen 103.000 
D3 Toxische vloeistof - 
D4 Zeer toxische vloeistoffen 8.000 
tabel 18: transportaantallen spoor Rotterdam-Kijfhoek 

(bron: trajectnota/MER Betuweroute 1992) 
 
De plaatsgebonden risicocontouren zijn weergegeven in afbeelding 298. De 10-6 
plaatsgebonden risicocontour is rood weergegeven. In het zuidwesten van Ridderkerk ligt deze 
risicocontour net over de gemeentegrens. Binnen de 10-6 plaatsgebonden risicocontour van het 
                                                 
8 De risicoberekening is uitgevoerd op basis van de regels zoals gepubliceerd op de website 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vervoer-gevaarlijke-stoffen/basisnet-vervoer-gevaarlijke-stoffen/basisnet-
spoor/regels-tot-2012 
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spoor ligt in de gemeente Ridderkerk een terrein met 16 recreatiewoningen (Waalweg). Deze 
recreatiewoningen vallen onder f. sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor 
recreatieve doeleinden (zie bijlage 1) en zijn dus beperkt kwetsbare objecten. Ook de enige 
woning (Waalweg 2) valt onder de beperkt kwetsbare objecten (zij bijlage 1, a. 1°. verspreid 
liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare). 
Er is dus geen sprake van een mogelijke saneringssituatie. 
 

  
afbeelding 29: risicocontouren spoor Rotterdam Kijfhoek 
 
Het groepsrisico is weergegeven in grafiek 10. Zoals al eerder is aangegeven is het 
groepsrisico alleen berekend voor de aanwezigen in Ridderkerk.  

 
grafiek 10 Groepsrisico spoor Rotterdam Kijfhoek alleen bevolking Ridderkerk 
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Op 15 augustus 2011 heef de minister van infrastructuur en milieu de Tweede Kamer 
geïnformeerd over de uitkomsten van een aantal resterende onderwerpen rondom het Basisnet 
Spoor. Vooruitlopend op de definitieve regelgeving in 2012 zal de tabel Basisnet Spoor bij de 
eerstkomende gelegenheid worden toegevoegd aan de circulaire Risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen. Gemeenten en de infrabeheerders kunnen dan bij hun planvorming 
rekening houden met Basisnet Spoor. 
 
Volgens de bijlagen bij deze brief zal de spoorlijn Rotterdam-Kijfhoek een maximale 
veiligheidszone respectievelijk plasbrand aandachtsgebied krijgen van 30 m. Hierdoor zal de 
veiligheidszone niet meer over het grondgebied van Ridderkerk liggen.  
 

 
 
De grootte van het groepsrisico is nog niet geheel duidelijk maar zal volgens de bijlagen van 
deze brief ter hoogte van Barendrecht op circa 1.1 keer de oriënterende waarde komen te 
liggen. Gezien de eerder genoemde berekening van de DCMR zal de bijdrage vanuit het 
grondgebied van Ridderkerk verwaarloosbaar zijn. 

5.7 Buisleidingen  

Per 1 januari 2011 is het besluit externe veiligheid Buisleidingen (Bevb) van kracht geworden. 
In het Bevb worden plaatsgebonden risicocontouren en groepsrisico verantwoording 
gedefinieerd voor buisleidingen met gevaarlijke stoffen. In het Bevb is sprake van drie groepen 
buisleidingen: 
 
1. de aardgasleidingen; 
2. de vloeibare brandstof leidingen; 
3. de overige leidingen. 
 
In eerste instantie is voor de eerste groep leidingen een rekentool CAROLA beschikbaar 
gesteld door het RIVM. Met deze rekentool kunnen de plaatsgebonden risico’s en 
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groepsrisico’s van de aardgasleidingen worden berekend. Voor de overige twee groepen 
leidingen worden later de rekentools beschikbaar gesteld. 
 
Zakelijk rechtzone (< 5m)  
Voor de aardgasleidingen geldt dat binnen de zakelijk recht zone van 4 tot 5m geen bebouwing 
is toegestaan. De 4 meter zakelijk recht zone geldt voor regionale gastransport leidingen en 5 
meter geldt voor nationale gastransport leidingen. 
 
Inventarisatieafstand 
Op dit moment werkt het ministerie van VROM aan een nieuwe zoneringsregeling. In deze 
regeling wordt een inventarisatieafstand opgenomen, waarbinnen de bebouwing (met aantal 
aanwezigen) moet worden geïnventariseerd op basis waarvan de groepsrisicoberekening moet 
worden uitgevoerd en verantwoord.  
 
Groepsrisico verantwoording 
Bij RO-besluiten in het kader van ontwikkelingen in het invloedsgebied langs de leidingen met 
gevaarlijke stoffen dient het bevoegd gezag het groepsrisico te verantwoorden. Hierbij dienen 
de volgende aandachtspunten te worden meegewogen: 
 
- De hoogte van het groepsrisico. 
- De toename van het groepsrisico. 
- Mogelijke bronmaatregelen om het risico te beperken. Er geldt dat om de kans op een 

leidingbreuk te verkleinen, in overleg met de leidingbeheerder maatregelen getroffen 
kunnen worden om de ongestoorde ligging van de buisleiding te garanderen. 
Risicoreducerende maatregelen zijn bijvoorbeeld het ophogen van grond, het aanbrengen 
van (beton)platen en signaleringslinten. Het bevoegd gezag kan in overleg met de 
leidingbeheerder vaststellen of afdoende constructieve en veiligheidsmaatregelen zijn 
getroffen, conform het gestelde in de regelgeving inzake buisleidingen. 

- Mogelijke RO-maatregelen om het groepsrisico te beperken door de personendichtheid 
nabij de risicobron te beperken en kwetsbare bestemmingen (zoals woningen) op afstand 
van de risicobron te plaatsen. 

- De voor- en nadelen van andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een 
lager groepsrisico. 

-  Mogelijkheden zelfredzaamheid en hulpverlening (advies VRR). 
  

Buisleidingen in bestemmingsplannen  
In het Besluit externe veiligheid buisleidingen, dat per 1-1-2011 in werk ing is getreden zijn 
regels vastgelegd voor de planologische verankering van buisleidingen in bestemmingsplannen 
(onder andere opname buisleiding op plankaart, het uitsluiten van kwetsbare objecten binnen 
de PR10-6). In het besluit wordt geregeld dat binnen vijf jaar na inwerk ingtreding 
bestemmingsplannen voor buisleidingen in overeenstemming met het besluit zijn gebracht. 
 
In de onderstaande paragrafen zijn de hoge drukaardgasleidingen per leidinggedeelte 
uitgewerkt. De Gasunie heeft de specificaties van de hoge drukaardgasleidingen aangeleverd 
ten behoeve van de risicoberekeningen met CAROLA op basis van populatiegegevens uit de 
Populator. Daar waar tot 2020 ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van een hoge druk 
aardgasleiding mogelijk zijn, is aangenomen dat er een maximale ontwikkeling binnen het 
invloedsgebied zal zijn. Voor de overige hoge druk aardgasleidingen geldt dat het huidige 
groepsrisico en het groepsrisico in 2020 gelijk zullen zijn. 
 

5.7.1 Buisleidingen in Ridderkerk  

In de omgeving van de Gemeente Ridderkerk bevinden zich diverse ondergrondse leidingen. 
Deze leidingen zijn weergegeven in 
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afbeelding 30 en beschreven in tabel 19. Alleen hoge druk aardgasleidingen die op het gebied 
externe veiligheid relevant zijn, zijn opgenomen in de risico-inventarisatie. 

afbeelding 30: ligging buisleidingen Ridderkerk 
 
Naam hoge druk aardgasleiding 
en eigenaar 

Diameter 
(mm) 

Druk  
(bar) 

Zakelijk recht 
zone (m)  

Toetsafstand 

Gasunie A-517-KR-121 t/m 123 762 66,20 5 380 
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Gasunie A-518-KR-046 t/m 054 762 66,20 5 380 
Gasunie A-555-KR-130 t/m 137 1067 66,20 5 490 
Gasunie A-559-KR-001 914 66,20 5 430 
Gasunie A-597-05-KR-001-GL 762 66,20 5 380 
Gasunie W-504-91-KR-001-GL 323,90 40 4 150 
Gasunie W-507-01-KR-001 t/m 
002 323,90 40 4 150 

Gasunie W-530-01-KR-013 t/m 
025 323,90 40 4 150 

Gasunie W-530-07-KR-001 168,30 40 4 70 
Gasunie W-530-09-KR-001 406,40 40 4 170 
tabel 19 Buisleidingen Ridderkerk (bron: Gasunie) 
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De toetsafstanden van de buisleidingen zijn weergegeven in afbeelding 31. 
 

 
afbeelding 31: toetsafstanden buisleidingen Ridderkerk 
 

5.7.2 Hoge druk aardgasleiding A-517 

De ligging van hoge druk aardgasleiding A-517 is weergegeven in afbeelding 32 
 

 
afbeelding 32: ligging en plaatsgebonden risicocontouren A-517 
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Uit risicoberekeningen met CAROLA blijkt dat de hoge druk aardgasleiding A-517 geen 10-6 
plaatsgebonden risicocontour heeft. Er is wel een 10-8 plaatsgebonden risicocontour aanwezig 
(paars). 
 
Het groepsrisico is weergegeven in grafiek 11. 

 
grafiek 11: groepsrisico hoge druk aardgasleiding A-517 
 
De maximale overschrijdingsfactor van deze leiding is 0,25 en wordt gevonden bij 238 
slachtoffers en een frequentie van 4.41E-008.  
 

 
afbeelding 33: zwaartepunt groepsrisico leiding A-517 
 
Het zwaartepunt van het groepsrisico is weergegeven in afbeelding 33. Het zwaartepunt van 
het groepsrisico ligt bij het groengekleurde gedeelte van de donkerblauw gekleurde leiding. 
 

5.7.3 Hoge druk aardgasleiding A-518 

De ligging van hoge druk aardgasleiding A-517 is weergegeven in afbeelding 34. 
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afbeelding 34: ligging en plaatsgebonden risicocontouren A-518 
 
Uit risicoberekeningen met CAROLA blijkt dat de hoge druk aardgasleiding A-518 geen 10-6 
plaatsgebonden risicocontour heeft. Er is wel een 10-8 plaatsgebonden risicocontour aanwezig 
(paars). 
 
Het groepsrisico is weergegeven in grafiek 12. 
 

 
grafiek 12: groepsrisico hoge druk aardgasleiding A-518 
 
De maximale overschrijdingsfactor van deze leiding is 0,41 en wordt gevonden bij 889 
slachtoffers en een frequentie van 1.16E-009. 
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afbeelding 35: zwaartepunt groepsrisico A-518 
 
Het zwaartepunt van het groepsrisico is weergegeven in afbeelding 35. Het zwaartepunt van 
het groepsrisico ligt bij het groengekleurde gedeelte van de donkerblauw gekleurde leiding. 
 

5.7.4 Hoge druk  aardgasleiding A-555 

De ligging van hoge druk aardgasleiding A-517 is weergegeven in afbeelding 36. 
 

 
afbeelding 36: ligging en plaatsgebonden risicocontouren A-555 
 
Uit risicoberekeningen met CAROLA blijkt dat de hoge druk aardgasleiding A-518 geen 10-6 
plaatsgebonden risicocontour heeft. Er is wel een 10-8 plaatsgebonden risicocontour aanwezig 
(paars). 
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Het groepsrisico is weergegeven in grafiek 13. 
 

 
grafiek 13: groepsrisico hoge druk aardgasleiding A-555 
 
De maximale overschrijdingsfactor van deze leiding is kleiner dan 0,001 en wordt gevonden bij 
23 slachtoffers en een frequentie van 1.33E-008. 
 

 
afbeelding 37: zwaartepunt groepsrisico leiding A-555 
 
Het zwaartepunt van het groepsrisico is weergegeven in afbeelding 37. Het zwaartepunt van 
het groepsrisico ligt bij het groengekleurde gedeelte van de donkerblauw gekleurde leiding. 
 

5.7.5 Hoge druk aardgasleiding A-559 

De ligging van hoge druk aardgasleiding A-517 is weergegeven in afbeelding 38. 
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afbeelding 38: ligging en plaatsgebonden risicocontouren A-559 
 
Uit risicoberekeningen met CAROLA blijkt dat de hoge druk aardgasleiding A-518 geen 10-6 
plaatsgebonden risicocontour heeft. Er is wel een 10-8 plaatsgebonden risicocontour aanwezig 
(paars). 
 
Het groepsrisico is weergegeven in grafiek 14. 
 

 
grafiek 14: groepsrisico hoge druk aardgasleiding A-559 
 
De maximale overschrijdingsfactor van deze leiding is 0,08 en wordt gevonden bij 238 
slachtoffers en een frequentie van 1.40E-008. 
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afbeelding 39: zwaartepunt groepsrisico leiding A-559 
 
Het zwaartepunt van het groepsrisico is weergegeven in afbeelding 39. Het zwaartepunt van 
het groepsrisico ligt bij het groengekleurde gedeelte van de donkerblauw gekleurde leiding. 
 

5.7.6 Hoge druk aardgasleiding A-597-05 

De ligging van hoge druk aardgasleiding A-517 is weergegeven in afbeelding 40. 
 

 
afbeelding 40: ligging en plaatsgebonden risicocontouren A-597-05 
 
Uit risicoberekeningen met CAROLA blijkt dat de hoge druk aardgasleiding A-518 geen 10-6 
plaatsgebonden risicocontour heeft. Er is wel een 10-8 plaatsgebonden risicocontour aanwezig 
(paars). 
 
Er is geen groepsrisico aanwezig. 
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5.7.7 Hoge druk aardgasleiding W-504-91 

De ligging van hoge druk aardgasleiding A-517 is weergegeven in afbeelding 41. 
 

 
afbeelding 41: ligging en plaatsgebonden risicocontouren W-504-91 
 
Uit risicoberekeningen met CAROLA blijkt dat de hoge druk aardgasleiding A-518 geen 10-6 
plaatsgebonden risicocontour heeft. Er is wel een 10-8 plaatsgebonden risicocontour aanwezig 
(paars). 
 
Er is geen groepsrisico aanwezig. 
 

5.7.8 Hoge druk aardgasleiding W-507-01 

De ligging van hoge druk aardgasleiding A-517 is weergegeven in afbeelding 42. 
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afbeelding 42: ligging en plaatsgebonden risicocontouren W-507-01 
 
Uit risicoberekeningen met CAROLA blijkt dat de hoge druk aardgasleiding A-518 geen 10-6 
plaatsgebonden risicocontour heeft. Er is wel een 10-8 plaatsgebonden risicocontour aanwezig 
(paars). 
 
Het groepsrisico is weergegeven in grafiek 15. 
 

 
grafiek 15: groepsrisico hoge druk aardgasleiding W-507-01 
 
De maximale overschrijdingsfactor van deze leiding is kleiner dan 0,01 en wordt gevonden bij 
14 slachtoffers en een frequentie van 1.90E-009. 
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afbeelding 43: zwaartepunt groepsrisico leiding W-507-01 
 
Het zwaartepunt van het groepsrisico is weergegeven in afbeelding 43. Het zwaartepunt van 
het groepsrisico ligt bij het groengekleurde gedeelte van de donkerblauw gekleurde leiding. 
 

5.7.9 Hoge druk aardgasleiding W-530-01 

De ligging van hoge druk aardgasleiding A-517 is weergegeven in afbeelding 44. 
 

 
afbeelding 44: ligging en plaatsgebonden risicocontouren W-530-01 
 
Uit risicoberekeningen met CAROLA blijkt dat de hoge druk aardgasleiding A-518 geen 10-6 
plaatsgebonden risicocontour heeft. Er is wel een 10-8 plaatsgebonden risicocontour aanwezig 
(paars). 
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Het groepsrisico is weergegeven in grafiek 16. 
 

 
grafiek 16: groepsrisico hoge druk aardgasleiding W-530-01 
 
De maximale overschrijdingsfactor van deze leiding is 0,01 en wordt gevonden bij 118 
slachtoffers en een frequentie van 7.81E-009. 
 

 
afbeelding 45: zwaartepunt groepsrisico leiding W-530-01 
 
Het zwaartepunt van het groepsrisico is weergegeven in afbeelding 45. Het zwaartepunt van 
het groepsrisico ligt bij het groengekleurde gedeelte van de donkerblauw gekleurde leiding. 
 

5.7.10 Hoge druk aardgasleiding W-530-07 

De ligging van hoge druk aardgasleiding A-517 is weergegeven in afbeelding 46. 
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afbeelding 46: ligging en plaatsgebonden risicocontouren W-530-07 
 
Uit risicoberekeningen met CAROLA blijkt dat de hoge druk aardgasleiding A-518 geen 10-6 
plaatsgebonden risicocontour heeft. Er is wel een 10-8 plaatsgebonden risicocontour aanwezig 
(paars). 
 
Er is geen groepsrisico aanwezig. 
 

5.7.11 Hoge druk aardgasleiding W-530-09 

De ligging van hoge druk aardgasleiding A-517 is weergegeven in afbeelding 47. 
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afbeelding 47: ligging en plaatsgebonden risicocontouren W-530-09 

 

Uit risicoberekeningen met CAROLA blijkt dat de hoge druk aardgasleiding A-518 geen 10-6 
plaatsgebonden risicocontour heeft. Er is wel een 10-8 plaatsgebonden risicocontour aanwezig 
(paars). 
 
Het groepsrisico is weergegeven in grafiek 17. 
 

 
grafiek 17: groepsrisico hoge druk aardgasleiding W-530-09 
 
De maximale overschrijdingsfactor van deze leiding is kleiner dan 0,01 en wordt gevonden bij 
188 slachtoffers en een frequentie van 5.80E-010. 
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afbeelding 48: zwaartepunt groepsrisico leiding W-530-09 
 
Het zwaartepunt van het groepsrisico is weergegeven in afbeelding 48. Het zwaartepunt van 
het groepsrisico ligt bij het groengekleurde gedeelte van de leiding. 
 

5.7.12 Samenvatting hoge drukaardgasleidingen  

In tabel 20 is een samenvatting gegeven van de risico’s van de buisleidingen in de gemeente 
Ridderkerk. 
 

Beschrijving 
buisleiding 

PR 10-6 
aanwezig? 

Maximum aantal 
slachtoffers Frequentie GR factor 

A-517 Nee 238 4,41 E10-8 0,25 

A-518 Nee 189 1,16 E10-9 0,41 

A-555 Nee 23 1,33 E10-8 <0,01 

A-559 Nee 238 1,40 E10-8 0,08 

A-597-05 Nee 0 0 0 

W-504-91 Nee 0 0 0 

W-507-01 Nee 14 1,9 E10-9 <0,01 

W-530-01 Nee 118 7,8 E10-9 0,01 

W-530-07 Nee 0 0 0 

W-530-09 Nee 188 5,8 E10-10  <0,01 

tabel 20: samenvatting risico's buisleidingen Ridderkerk 
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Geen van de hoge drukaardgasleidingen in de gemeente Ridderkerk heeft een 10-6 
plaatsgebonden risicocontour. Ook blij ft bij alle hoge druk aardgasleidingen het groepsrisico 
ruim onder oriënterende waarde.
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6 Conclusies 

Rond en in de gemeente Ridderkerk zijn verschillende inrichtingen met gevaarlijke stoffen en 
transportroutes waar over gevaarlijke stoffen worden vervoerd, aanwezig. Deze vormen een 
risico voor de bewoners en werknemers van de gemeente Ridderkerk. In deze risico-
inventarisatie zijn al deze risicobronnen geïnventariseerd. 
 
Hieronder zal per risicobron aangegeven worden wat de belangrijkste conclusies zijn. 

6.1 Inrichtingen 

Plaatsgebonden risico 
Bij het bedrij f Pakor BV is mogelijk een saneringssituatie aanwezig. Momenteel wordt 
onderzocht wat de werkelijke risicocontouren van het bedrij f zijn. Daarna kan worden 
vastgesteld of er sprake is van een saneringssituatie.  
Voor de overige inrichtingen geldt dat er geen kwetsbare objecten binnen de 10-6 
plaatsgebonden risicocontour liggen. 
 
Groepsrisico 
Vanwege het onderzoek naar de werkelijke risicocontouren van het bedrij f Pakor BV is het 
groepsrisico nog niet bekend. Het is echter wel aannemelijk dat het groepsrisico onder de 
oriënterende waarde blij ft. 
Voor de overige bedrijven blij ft het groepsrisico onder de oriënterende waarde. 

6.2 Transport over de weg 

Plaatsgebonden risico 
Binnen de veiligheidszone (maximale 10-6 plaatsgebonden risicocontour) van de A15 en de 
A16 liggen geen kwetsbare objecten. 
Binnen de veiligheidszone van de omleidingroute Noordtunnel A15 (N915) is wel een aantal 
woningen binnen de veiligheidszone aanwezig (Pruimendijk-Oostmolendijk,Oudelande en 
Pruimendijk ter hoogte van het Shell tankstation op de A15. Dit knelpunt is ook geconstateerd 
in het Basisnet Weg. Er wordt onderzocht welke maatregelen getroffen kunnen worden om het 
knelpunt op te heffen. Een van de mogelijk maatregelen is een snelheidsbeperking op de 
omleidingroute. 
De route gevaarlijke stoffen in de gemeente Ridderkerk heeft geen 10-6 plaatsgebonden 
risicocontour. 
 
Groepsrisico 
Het groepsrisico van de wegen A15, A16, de omleindingsroute Noordtunnel A15 (N915) en de 
route gevaarlijke stoffen blijft ruim onder de oriënterende waarde. 

6.3 Transport over het spoor 

Plaatsgebonden risico 
Binnen de 10-6 plaatsgebonden risicocontour van het spoor ligt in de gemeente Ridderkerk een 
terrein met 16 recreatiewoningen (Waalweg). Deze recreatiewoningen vallen onder f. sport- en 
kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden (zie bijlage 1) en zijn dus 
beperkt kwetsbare objecten. Ook de enige woning (Waalweg 2) is een beperkt kwetsbare 
object.  
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Groepsrisico 
Het groepsrisico is alleen voor de gemeente Ridderkerk berekend. Inwoners en aanwezigen 
van de omliggende gemeenten Rotterdam en Barendrecht zijn buiten beschouwing gelaten. 
Het groepsrisico alleen voor de gemeente Ridderkerk ligt onder de oriënterende waarde. 

6.4 Transport over het water 

Plaatsgebonden risico 
De 10-6 plaatsgebonden risicocontour reikt niet tot aan de oever van de Nieuwe Maas en de 
Noord. 
  
Groepsrisico 
Er is geen groepsrisico aanwezig 

6.5 Transport door buisleidingen 

Plaatsgebonden risico 
Bij geen van de hoge druk aardgasleidingen is een 10-6 plaatsgebonden risicocontour 
aanwezig. 
 
Groepsrisico 
 Het groepsrisico van alle leidingen ligt ruim onder de oriënterende waarde. 
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7 Afkortingenlijst 

Bevi  Besluit externe veiligheid inrichtingen 
Bevb  Besluit externe veiligheid buisleidingen 
EV  Externe Veiligheid 
GR  GroepsRisico 
LC01  1 % Letale concentratie 
PGS 3  Guidelines for Quantitative Risk Assessment (Paarse Boek vh CPR 18) 
PR  Plaatsgebonden Risico 
QRA  Quantitative Risk Analysis (Kwantitatieve RisicoAnalyse) 
Revi  Regeling externe veiligheid inrichtingen 
RIVM  RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
cRNVGS Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen 
RO  Ruimtelijke Ordening 
RRGS  Risico Register Gevaarlijke Stoffen 
SBUI  Structuurschema Buisleidingen 
VROM  Ministerie van Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en Milieu 
VRR  Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
Wm  Wet milieubeheer 
Wro  Wet ruimtelijke ordening 
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8 Verklarende woordenlijst/definities 

1 % Letaliteitsafstand 
 Afstand waarbij 1 % van de onbeschermd aanwezige personen komt te overlijden bij 
 het optreden van een scenario. 
 
Bebouwingsafstand 
 De afstand waarbinnen geen bebouwing mag plaatsvinden. 
 De bebouwingsafstand is vergelijkbaar met een PR 10-6 contour. 
 
Beperkt kwetsbaar object 
 Voor definitie zie bijlage 1. 
 
Gemeentelijk structuurplan 
 Gemeentelijk plan waarin een samenhangende visie is opgenomen over de gewenste 
 planologische ontwikkeling van een breder gebied in relatie tot voorkoming of 
 bestrijding van een ramp of zwaar ongeval (bron art. 13, lid 4 Bevi); voor de inhoud 
 van een structuurplan zie art. 13, lid 1 en 4 van het Bevi. 
 
Geünificeerd berekeningsmodel 
 Zie definitie SAFETI-NL. 
 
Grenswaarde 
 “Harde norm” voor het niveau van het plaatsgebonden. Grenswaarden zijn genoemd in 
 par. 4 van het Bevi. 
 
GroepsRisico (GR) 
 Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als 
 rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en 
 een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke 
 afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is (bron; Bevi art 1, lid 1 onder k). 
 
Invloedsgebied 
 Gebied waarin personen worden meegeteld voor de berekening van het GroepsRisico; 
 voor het invloedsgebied wordt genomen: 1 % letaliteit bij weertype D5. 
 
Kwetsbaar object 
 Voor definitie zie bijlage 1. 
 
Oriënterende waarde 
 Waarde van het GroepsRisico voorgesteld door een lijn door de volgende punten: 
 Voor inrichtingen: 
 GR: 10-5 aantal slachtoffers 10  
 GR: 10-7 aantal slachtoffers 100  
 GR: 10-9 aantal slachtoffers  
Voor transport: 
 GR: 10-4 aantal slachtoffers  
 GR: 10-6 aantal slachtoffers  
GR: 10-8 aantal slachtoffers  
 
 
Pasquill stabiliteitsindeling 
 Zie definitie weertype 
 
Plaatsgebonden Risico (PR) 
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 Risico op een plaats buiten een inrichting uitgedrukt als de kans per jaar dat een 
 persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als 
 rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een 
 gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is (bron; Bevi art 
 1, lid 1 onder p). 
 
Populator 

Populatiebestand Groeprisicoberekeningen. De Populator berekent het aantal 
aanwezigen binnen een gebied ten behoeve van uitsluitend groepsrisicoberekeningen 
en is door de Rijksoverheid ter beschikking gesteld aan bevoegde gezagen van Wm en 
RO.De Populator berekent het aantal aanwezigen binnen een gebied ten behoeve van 
uitsluitend groepsrisicoberekeningen. De applicatie is in opdracht van het Ministerie 
van VROM ontwikkeld door Bridgis in samenwerking met Atos Origin. De Populator is 
een digitale voorziening die databestanden van overheden, bedrijven en instellingen 
ontsluit en koppelt. De Populator berekent uit meerdere bestanden in klassen het 
aantal aanwezigen binnen het gevraagde gebied ten behoeve van 
groepsrisicoberekeningen. Zo moet onderscheid gemaakt worden tussen populatie in 
de dag en nacht en is ook de fractie buiten/binnen van belang. 

 
RBM2 
 Door het ministerie van verkeer en waterstaat ontwikkeld risico berekeningsprogramma 
 voor de berekening van de transport risico’s voor weg, spoor en water. 
 
Richtwaarde 
 “Zachte norm” voor het niveau van het plaatsgebonden risico; er kan gemotiveerd 
 worden afgeweken van deze waarde. Richtwaarden zijn genoemd in par. 4 van het 
 Bevi. 
 
SAFETI-NL  
 (T.z.t.) in het Revi wettelijke voorgeschreven risicoberekeningsprogramma. 
 
Scenario 
 De wijze van vrijkomen van gevaarlijke stoffen. 
 
Toetsingsafstand 
 De maximale afstand die bij de berekening van het GroepsRisico moet worden 
 meegenomen. De toetsingsafstand is veelal vergelijkbaar met een PR 10-8 contour. 
 
Weertype, D5 en F1.5 
 Definitieve van de stabiliteit van de atmosfeer, hierbij geldt: 
 D5, redelijk turbulente atmosfeer, wind 5 m/s 
 F1.5, zeer kalme atmosfeer, wind 1.5 m/s 
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Bijlage 1: Definitie (beperkt) kwetsbare objecten 

Artikel 1 
1.  
 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:  
 a.  
 beperkt kwetsbaar object:  
  a. 1°. verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van  
  maximaal twee woningen per hectare, en  
      2°. dienst- en bedrij fswoningen van derden; 
  b. kantoorgebouwen, voorzover zij niet onder onderdeel m, onder c, vallen;  
  c. hotels en restaurants, voorzover zij niet onder onderdeel m, onder c, vallen;  
  d. winkels, voorzover zij niet onder onderdeel m, onder c, vallen;  
  e. sporthallen, zwembaden en speeltuinen;  
  f. sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve  
  doeleinden, voorzover zij niet onder onderdeel m, onder d, vallen;  
  g. bedrijfsgebouwen, voorzover zij niet onder onderdeel m, onder c, vallen;  
  h. objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde gelijkgesteld 
  kunnen worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke 
  personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig 
  is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die 
  objecten geen kwetsbare objecten zijn, en  
  i. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of  
  elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover 
  die objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval 
  kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval; 
 
 m.  
 kwetsbaar object:  
  a. woningen, niet zijnde woningen als bedoeld in onderdeel a, onder a;  
  b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van 
  de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:  

 1º. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;  
 2º. scholen, of  
 3º. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van 
 minderjarigen; 

  c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot 
  gedeelte van de dag aanwezig zijn, zoals:  
   1º. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer 
   dan 1500 m2 per object, of  
   2º. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan 
   het totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per winkel, 
   voorzover in die complexen of in die winkels een supermarkt,  
   hypermarkt of warenhuis is gevestigd, en 
  d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer 
  dan 50  personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen; 
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Bijlage 2: Art. 13 Bevi 

 
Artikel 13 
1.  
Indien het bevoegd gezag een besluit als bedoeld in artikel 5, eerste tot en met derde lid, 
vaststelt, wordt in de toelichting op het desbetreffende besluit, behoudens het vierde en vijfde 
lid, in elk geval vermeld:  
a.  
de aanwezige en de op grond van dat besluit te verwachten dichtheid van personen in het 
invloedsgebied van de inrichting of inrichtingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of 
veroorzaken, voorzover het invloedsgebied ligt binnen het gebied waarop dat besluit betrekking 
heeft, op het tijdstip waarop dat besluit wordt vastgesteld;  
b.  
het groepsrisico per inrichting op het tijdstip waarop dat besluit wordt vastgesteld en de 
bijdrage van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de 
hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de kans op een ongeval met 10 of meer dodelijke 
slachtoffers van ten hoogste 10–5 per jaar, met de kans op een ongeval met 100 of meer 
dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10–7 per jaar en met de kans op een ongeval met 1000 
of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10–9 per jaar;  
c.  
indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast door 
degene die de inrichting drij ft, die dat risico mede veroorzaakt en, indien van toepassing, de 
voorschriften die zijn of worden verbonden aan de voor die inrichting geldende vergunning, 
bedoeld in artikel 8.1 van de wet;  
d.  
indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die in dat besluit zijn 
opgenomen; e.  
de voorschriften ter beperking van het groepsrisico die het bevoegd gezag voornemens is te 
verbinden aan de voor een inrichting, die behoort tot een categorie van inrichtingen ten 
behoeve waarvan dat besluit wordt vastgesteld, te verlenen vergunning, bedoeld in artikel 8.1 
van de wet;  
f.  
de voor- en nadelen van andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager 
groepsrisico;  
g.  
de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de 
nabije toekomst;  
h.  
de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp 
of zwaar ongeval als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen in de 
inrichting die het groepsrisico veroorzaakt, waarvan de gevolgen zich uitstrekken buiten die 
inrichting, en  
i.  
de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de inrichting die 
het groepsrisico veroorzaakt, om zich in veiligheid te brengen indien zich in die inrichting een 
ramp of zwaar ongeval voordoet. 
2.  
Alvorens het bevoegd gezag een besluit als bedoeld in het eerste lid vaststelt, voert dat 
bevoegd gezag overleg met het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het verlenen van een 
vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, van de wet voor een inrichting die mede 
bepalend is voor de hoogte van het groepsrisico in het gebied waarop dat besluit betrekking 
heeft. 
3.  
Voorafgaand aan de vaststelling van een besluit als bedoeld in het eerste lid stelt het bevoegd 
gezag, bedoeld in het eerste lid, het bestuur van de regionale brandweer in wier gebied het 



                                                                                                                         

Externe veiligheidsvisie Ridderkerk 

gebied ligt waarop dat besluit betrekking heeft, in de gelegenheid advies uit te brengen over 
het groepsrisico en de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de 
omvang van een ramp of zwaar ongeval. 
4.  
In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag in de toelichting op een besluit als 
bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid, verwijzen naar een gemeentelijk of regionaal 
structuurplan of naar een streekplan als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, indien 
in dat plan een samenhangende visie is opgenomen over de gewenste planologische 
ontwikkeling van een breder gebied in relatie tot voorkoming of bestrijding van een ramp of 
zwaar ongeval en in dat plan ten minste aandacht is besteed aan de onderwerpen, bedoeld in 
het eerste lid, onderdelen f tot en met i. 
5.  
Dit artikel is niet van toepassing op een besluit tot goedkeuring als bedoeld in de artikelen 11, 
tweede lid, en 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, op een besluit omtrent een 
verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van die wet en op een besluit 
als bedoeld in artikel 37 van die wet  
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Bijlage 3: Populatiegegevens gemeente Ridderkerk 
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