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Inleiding

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij productie,
gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, aardgas of LPG. Het
aandachtsveld van externe veiligheid richt zich op zowel inrichtingen (bedrijven) waar
gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het transport van gevaarlijke stoffen. Dit vervoer kan
plaatsvinden over weg, water en spoor en door buisleidingen. Het beleid is er op gericht te
voorkomen dat te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen
plaatsvinden. Dit is verankerd in diverse wet- en regelgeving, zoals het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi), Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), Besluit externe veiligheid
transportroutes (Bevt) en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
(Activiteitenbesluit).
Binnen de externe veiligheid worden twee normstellingen gehanteerd:
 het Plaatsgebonden Risico (PR) richt zich vooral op de te realiseren basisveiligheid voor
burgers. Kwetsbare objecten, zoals woningen en functies met veel bezoekers, zijn niet
toegestaan binnen de PR 10-6-contour rond inrichtingen waarin opslag en productie van
gevaarlijke stoffen plaatsvindt en langs transportroutes (weg, spoor, water, buisleiding)
waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd;
 het Groepsrisico (GR) stelt beperkingen aan de maatschappelijke ontwrichting als gevolg
van calamiteiten met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico is geen norm, maar er geldt een
verantwoordingsplicht. Binnen het invloedsgebied van het groepsrisico dient de realisatie
van kwetsbare objecten, zoals het appartementengebouw, en eventuele gevolgen voor het
groepsrisico verantwoord te worden.
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Beoordeling

Ter hoogte van de Molenweg te Heino worden woningen gerealiseerd (hierna: plangebied).
Woningen betreffen een gevoelige bestemming. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat te
dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden
In navolgende afbeelding is het plangebied ten opzichte van risicovolle bronnen weergegeven.

Afbeelding 1: plangebied (rood gemarkeerd) ten opzichte van risicovolle bronnen
In de omgeving van het plangebied zijn de volgende risicovolle bronnen gelegen:
 Twee tankstations met opslag van LPG ten oosten van het plangebied;
 N35, aangewezen als route voor gevaarlijke stoffen (Basisnet weg), ten noorden van het
plangebied.
Het plangebied is niet gelegen binnen de risicocontouren van de tankstations met LPG vulpunt.
Hierdoor is er geen belemmering of bestaat er geen verantwoordingsplicht voor de ontwikkeling
van de woningen.
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Het plangebied is gelegen op een afstand van circa 380 meter ten opzichte van de N35 waar
gevaarlijke stoffen over vervoerd worden. Ten aanzien van dit deel van de N35 (Wegvak O59) is
er geen sprake van een plasbrandaandachtsgebied of van een afstand voor het Plaatsgebonden
risico. Wel is er sprake van een vaste afstand van het groepsrisico van 47. In dit geval wordt
ruimschoots aan deze afstand voldaan.
Gezien de N35 zich op meer dan 200 meter afstand van het plangebied is gelegen, hoeft de
invloed van de planlocatie op de hoogte van het groepsrisico niet kwantitatief inzichtelijk
gemaakt te worden. Uit de Regelgeving Basisnet en vervoersgegevens van IenW blijkt dat over
het wegvak O59 brandbare vloeistoffen en brandbare gassen (LF1, LF2 en GF3) getransporteerd
worden. De stof GF3 heeft hierbij de grootste 1% letaliteitsafstand, meer dan 355 meter. Het
plangebied ligt derhalve ook buiten het invloedsgebied van de N35.
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Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het plangebied niet gelegen is binnen de risicocontouren of
invloedsgebieden van bedrijven, buisleidingen of aangewezen routes voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de ontwikkeling
van de woningen.
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