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Inleiding

D e V O F N aarden B orgronden w erkt aan de ontw ikkeling van een w oningb ouw plan aan de oostzijde
van N aarden. D e glob ale ligging van het p langeb ied is w eergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 1.1:Ligging Borgronden te Naarden

In m aart 2014 stelde de raad van destijds de gem eente N aarden de structuurvisie N aarden-B ussum
2040 vast. D aarin w erd (w ederom ) vastgelegd dat de B orgronden zijn b estem d voor w oningb ouw .
V ervolgens heeft de raad van de gem eente N aarden in 2015 het zogenaam de PID (p roject Initiatief
D ocum ent) vastgesteld w aarm ee het p roject w erd op gestart. Hierin zijn de kaders voor het p roject
op genom en. D eze kaders betreffen onder m eer een w oningdichtheid van 25 tot 30 w oningen p er
hectare. In 2015 lag de nadruk op het m iddeldure segm ent. In juni 2017 heeft de raad van de
gem eente G ooise M eren de kaders b ijgesteld: “Hetresultaatvan hetprojectis hetrealiseren van een
optim ale,haalbare ontwikkeling m eteen m ix van woningbouw in zowelhetgoedkope,m iddeldure en
dure segm entwaarbijeen m inim um van 40 woningen in hetgoedkope segm entwordtnagestreefd.
De woningdichtheid is circa 25 tot30 woningen per hectare,waarbijin de delen van hetplangebied
waar het goedkope segm entwordt geprojecteerd de dichtheid m axim aal35 woningen per hectare
m ag bedragen".
B ij het op stellen van het p lan sp elen uiteenlop ende ruim telijke asp ecten een rol. O p het geb ied van
verkeer en m ilieu is B uroD B b ij de ontw ikkeling b etrokken door het uitvoeren van onderzoek en het
geven van advies.
Ten b ehoeve van het p articip atiep roces en als voorlop er op de te doorlop en ruim telijke p rocedures
zijn een aantal Q uick S cans uitgevoerd voor de asp ecten die een rol sp elen bij het p lan. Het gaat
daarb ij om p er asp ect sp ecifieke aandacht voor de (m ogelijke) p laneffecten en de inschatting van
m ogelijkheden en b enodigde (m itigerende) m aatregelen b ij de p lanontw ikkeling. Eén van die
asp ecten is de externe veiligheid m et in het b ijzonder de risico's van het vervoer van gevaarlijke
stoffen over de rijksw eg A 1. In deze rap p ortage is de Q uick S can voor het asp ect 'Externe veiligheid
van het w egverkeer'b eschreven.
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Het p lan en de regelgeving

2.1

A lgem een

B ij externe veiligheid gaat het om het risico op een ongeval w aarb ij een gevaarlijke stof aanw ezig is.
Het b eleid voor externe veiligheid is gericht op het b eheersen van risico's die m ensen lop en door
op slag, p roductie, geb ruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun om geving. D e risico's m oeten
aanvaardb aar zijn. M et het oog daarop heeft de rijksoverheid risiconorm en vastgesteld w aarm ee
b edrijven, w egb eheerders en vervoerders, m aar ook gem eenten en p rovincies, rekening dienen te
houden. V oor situaties w aarb ijhet ontw ikkelingsgebied b innen het invloedsgeb ied van een risicob ron
ligt, m oet het resultaat van een risicoanalyse getoetst w orden aan de gestelde risiconorm en.
V oor het p lan B orgronden is de rijksw eg A 1 de p otentiële risicob ron. In de om geving van het
p langeb ied zijn verder, volgens de R isicokaart van de p rovincie N oord-Holland, nog vier (overige)
inrichtingen m et een b ep aalde risicofactor gevaarlijke stoffen aanw ezig (zie figuur 2.1).

1
2
3

4

Figuur 2.1:W eergave risicobronnen externe veiligheid (bron:Risicokaartprovincie Noord-Holland)

Het b etreft (overeenkom stig de num m ers in de figuur):
1. G ivaudan/B A C
2. S iertuincentrum N aarden
3. Tuincentrum Johan van de W ater
4. S p ortcom p lex 'D e Lunet'N aarden
D eze Q uick S can externe veiligheid gaat in op de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen over
de rijksw eg A 1. Ter aanvulling van het onderzoek w ordt in p aragraaf 4.3 en in b ijlage 1 van dit rap p ort
nog kort ingegaan op de externe veiligheid van overige risicob ronnen (inrichtingen).
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D e Q uick S can externe veiligheid heeft tot doel om voor het p lan en het p langeb ied de risicob ronnen
te inventariseren en de effecten van het p lan op het p laatsgeb onden risico (P R ) en het groep srisico
(G R ) te b ep alen en te b eoordelen (toetsen). Hiervoor w ordt een zogenaam de Q R A (kw antitatieve
risicoanalyse) uitgevoerd, w aarb ijde risicocontouren w orden b erekend en inzichtelijk gem aakt.
Het gaat om een eerste indicatief en ondersteunend onderzoek. O p het m om ent dat het p lan (m eer)
definitief is, kan het zijn dat uitvoerde Q R A voldoende is voor de verdere ruim telijke p rocedure. O ok
kan het zijn dat een nader uitgew erkt onderzoek m et b ijvoorbeeld een verantw oording van (een
toenam e van) het groep srisico nodig is (t.b.v. de ruim telijke onderbouw ing). D it is afhankelijk van de
uitkom sten van de Q R A . B ij het op stellen van een verdere uitw erking van het onderzoek externe
veiligheid kan uiteraard goed geb ruik w orden gem aakt van de b evindingen uit de Q uick Scan.

2.2

R egelgeving

Externe veiligheid van w egverkeer b eschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van het transport van
gevaarlijke stoffen. P er 1 ap ril 2015 is het B esluit externe veiligheid transp ortroutes (B evt) in w erking
getreden. In het B evt staan regels voor de ruim telijke inrichting rond w egen, w aterw egen en
sp oorw egen m et vervoer van gevaarlijke stoffen. D e b eoordeling van de p laneffecten op de externe
veiligheid vindt p laats aan de hand van een toets aan deze regels.

2.2.1

B eleidskader

V oor het plangeb ied B orgronden in N aarden is de rijksw eg A 1 de relevante 'b ron' van externe
veiligheid. R elevant voor het p langeb ied is daarom de regelgeving voor transp ort van gevaarlijke
stoffen over land.
B innen het b eleidskader voor externe veiligheid staan tw ee kernb egrip p en centraal: het
p laatsgeb onden risico en het groep srisico. Hoew el b eide b egrip p en onderlinge sam enhang vertonen
zijn er b elangrijke verschillen. Het p laatsgeb onden risico vorm t een w ettelijke norm voor b estaande
en nieuw e situaties. D it is m et een risicocontour ruim telijk w eer te geven. Het groepsrisico is niet in
ruim telijke contouren te vertalen, m aar w ordt w eergegeven in een grafiek. Hierin is w eergegeven hoe
groot de kans is dat groep en m et een b epaalde grootte slachtoffer kunnen w orden van een ongeval
m et gevaarlijke stoffen. Hieronder w orden b eide b egrip p en verder uitgew erkt.

2.2.2

P laatsgeb onden risico

Het p laatsgeb onden risico (P R ) is de kans p er jaar op overlijden van een onbescherm d individu op
een b ep aalde locatie naar aanleiding van een incident m et gevaarlijke stoffen. D it risico w ordt
b ep aald door te stellen dat een (fictief) p ersoon zich 24 uur p er dag gedurende een heel jaar,
onb escherm d op een b ep aalde p laats b evindt. Het p laatsgeb onden risico is geheel afhankelijk van
de hoeveelheid vervoer en de aard van gevaarlijke stoffen en de ongevalfreq uentie.
V oor het P R zijn getalsnorm en vastgesteld. V oor nieuw e situaties is de m axim ale toelaatb are
overlijdenskans van een p ersoon 10-6 p er jaar (1 op een m iljoen). D it b etekent dat bij nieuw e situaties
de grensw aarde w ordt overschreden als zich w oningen of andere kw etsb are ob jecten tussen de 10-6
risicocontour en de inrichting of transp ortroute b evinden. V oor b eperkt kw etsb are ob jecten geldt de
10-6 contour als richtlijn. D it b etekent dat bijvoorkeur geen nieuw e b eperkt kw etsb are objecten b innen
deze contour op gericht w orden, m aar dat een gem eente indien gem otiveerd hiervan af m ag w ijken.
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2.2.3

G roep srisico

Het groep srisico (G R ) is de cum ulatieve kans p er jaar dat tenm inste een aantal m ensen het
slachtoffer w ordt van een ongeval m et gevaarlijke stoffen. Het G R is niet ruim telijk w eer te geven m et
contouren m aar w ordt uitgedrukt in een grafiek w aarin het aantal slachtoffers w ordt uitgezet tegen de
cum ulatieve kans dat een dergelijke groep slachtoffer w ordt van een ongeval m et gevaarlijke stoffen:
de fN - curve.

Figuur 2.2:voorbeeld fN-curve G roepsrisico

Het G R w ordt b ep aald b innen het invloedsgeb ied van een risicovolle activiteit. D it invloedsgeb ied
w ordt doorgaans b egrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzijanders b ep aald), ofw el door de afstand
w aarop nog 1% van de b lootgestelde m ensen in de om geving kom t te overlijden als gevolg van een
calam iteit m et gevaarlijke stoffen. B ij het bep alen van het groepsrisico w ordt er getoetst aan de
oriëntatiew aarde (de stip p ellijn in figuur 2.2). D it is geen harde norm , m aar geldt als richtw aarde. Het
b evoegd gezag b ep aalt echter zelf of zij een groep srisico in een b ep aalde situatie accep tab el vindt
of niet. D e initiatiefnem er van het b esluit is het b evoegd gezag. Het groep srisico geeft de
aandachtsp unten aan langs een transp ortroute en nab ij stationaire risicob ronnen w aar zich m ogelijk
een ram p m et veel slachtoffers kan voordoen. O p b asis van deze inform atie kan het b evoegd gezag
zijn standp unt b ep alen.

2.2.4

V erantw oordingsp licht

In p aragraaf 3.1 van de B evt is een eventuele verp lichting tot verantw oording van een toenam e van
het groep srisico door een p lan op genom en. D e verantw oordingsp licht m oet w orden doorlopen bij
overschrijding van de oriëntatiew aarde of b ij een toenam e van het groepsrisico. In figuur 2.3 is de
tekst van het fragm ent uit het b esluit w eergegeven.
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Figuur 2.3:W eergave paragraaf3.1 uithetBevt

D e verantw oordingsp licht houdt dus in dat iedere w ijziging m et b etrekking tot p lanologische keuzes
m oet w orden onderb ouw d én verantw oord door het b evoegd gezag. Hierbijgeeft het b evoegd gezag
aan of het groep srisico in de b etreffende situatie aanvaardb aar w ordt geacht.
In novem b er 2007 is de 'Handreiking verantw oordingsp licht groep srisico' uitgeb racht door het
toenm alige m inisterie van V R O M . D aarin is een aanzet gegeven hoe gem eenten m et deze p licht om
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kunnen gaan. D e handreiking is enigszins gedateerd m aar geeft nog w el nuttige handvatten voor het
op stellen van een verantw oording.
M et de verantw oordingsp licht w ordt b eoogd een situatie te creëren w aarb ijzoveel m ogelijk de risico's
zijn afgew ogen

en

is

geanticip eerd

op

de m ogelijke

gevolgen

van een incident.

De

verantw oordingsp licht van het groep srisico dient naast de rekenkundige hoogte van het groep srisico,
tevens rekening te houden m et een aantal kw alitatieve asp ecten:
-

Ligging curven van het groep srisico (G R ) ten op zichte van de oriëntatiew aarde;

-

Toenam e G R ten op zichte van de nulsituatie;

-

D e m ogelijkheden van zelfredzaam heid van de b evolking;

-

D e m ogelijkheden van de b estrijdb aarheid;

-

N ut en noodzaak van de ontw ikkeling;

-

Het tijdsasp ect.

2.2.5

B asisnet

Het m inisterie van I& M is b elast m et de ontw ikkeling van b eleid voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen over w eg, w ater en sp oor. D e N ota vervoer gevaarlijke stoffen b evat nieuw beleid dat erop is
gericht de b elangen van vervoer, ruim telijke ontw ikkelingen en veiligheid m eer m et elkaar in
evenw icht te b rengen. M et dit doel is het B asisnet ontstaan. D it is een p roject dat het m inisterie van
I& M , gem eenten, p rovincies en b edrijfsleven sam en uitvoeren.
Het B asisnet b eoogt voor de lange term ijn (2020, m et uitloop naar 2040) aan de gem eenten
duidelijkheid te b ieden over de m axim ale risico’s die het transp ort van gevaarlijke stoffen m ag
veroorzaken. D ie m axim aal toelaatb are risico’s w orden m et de bijb ehorende risicozones voor alle
relevante sp oor-, w eg- en vaarw egtrajecten in tab ellen vastgelegd. Het B asisnet b estaat uit drie
onderdelen: B asisnet S p oor, B asisnet W eg en B asisnet W ater. D oor het B asisnet w eten de
gem eenten w aar ze kunnen b ouw en en ontstaan er geen veiligheidsp roblem en door (onverw achte)
groei van het transp ort van gevaarlijke stoffen. B ij de vaststelling van het B asisnet is rekening
gehouden m et de ruim telijke p lannen van gem eenten (ongeacht de ontw ikkelingsfase van de
p lannen). O p deze m anier houdt het B asisnet rekening m et de kom ende ruim telijke ontw ikkelingen in
de om geving van de transp ortroutes. D aarnaast w ordt er in B asisnet ruim te geschap en voor de groei
van het transp ort van gevaarlijke stoffen: de risicoruim te die het transp ort krijgt toeb edeeld is
geb aseerd op de vervoersp rognoses voor het jaar 2020. Hierdoor w ordt voorkom en dat er nieuw e
veiligheidsknelp unten ontstaan.
Het eindrap port van het B asisnet w eg dateert van oktober 2009. V oor het vastleggen van de regels
voor de ruim telijke ordening rondom het B asisnet is het B evt op gesteld en dat is sinds 1 ap ril 2015
van kracht.
B ij de b eoordeling van externe veiligheid dient een zone van 200 m eter langs de hoofdw eg in acht te
w orden genom en. B ij een ruim telijke ontw ikkeling b innen deze zone m oet de initiatiefnem er
onderzoek doen naar het plaatsgeb onden risico en groepsrisico van de activiteit. B uiten deze zone is
onderzoek naar de externe veiligheid form eel niet nodig.
D aarnaast kan er sp rake zijn van een zogenaam d P lasb rand A andacht G eb ied (P A G ). D at is het
geval w anneer er over een b ep aalde (sp oor)w eg zeer b randb are vloeistoffen w orden vervoerd. Een
ongeval m et een tankw agen m et zeer b randb are vloeistoffen kan leiden tot uitstrom en en in b rand
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raken van de vloeistoffen. D at kan in een zone van 30 m eter langs de w eg tot slachtoffers leiden. D e
zone van 30 m eter langs w egen w aar veel zeer b randb are vloeistoffen vervoerd w orden is daarom in
het B asisnet aangeduid als P lasb rand A andacht G eb ied (P A G ). D e gem eente m oet bij ruim telijke
ontw ikkelingen in die geb ieden verantw oorden w aarom op deze locatie w ordt geb ouw d. B ouw en
b innen een P A G w ordt dus een afw eging die door de gem eente w ordt gem aakt op b asis van de
lokale situatie.
R esum erend zijn er drie zones te onderscheiden:
D e veiligheidszone is de zone langs de (spoor)w eg w aarb innen geen nieuw e kw etsbare objecten
zijn toegestaan.
Het P lasb rand A andacht G eb ied (P A G ) is het geb ied tot 30 m eter van de w eg w aarin, bij de
realisering van kw etsb are ob jecten, rekening dient te w orden gehouden m et de effecten van een
p lasb rand.
D e Z one voor een G R -b erekening is een zone van 200 m eter w aarb innen het verschil tussen het
huidige en toekom stige groep srisico w ordt berekend.
In figuur 2.4 is een overzicht gegeven van de (veiligheids)zones die een rol sp elen b ijde b eoordeling
van de externe veiligheid.

Figuur 2.4:Principe veiligheidszone,PAG en G roepsrisico (bron:eindrapportBasisnetweg)
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R ijksw eg A 1

D e rijksw eg A 1, ter hoogte van N aarden, is in het B asisnet w eg aangew ezen als b elangrijke
transp ortroute van gevaarlijke stoffen. D e w eg is echter geen onderdeel van een internationale
verb inding.

Figuur 3.1:Verbindingen voor hetinternationale vervoer van gevaarlijke stoffen

In figuur 3.2 is een deel van de tab el uit b ijlage 7 van het B asisnet w eg op genom en. Hierin zijn de
kenm erken van het w egvak van de rijksw eg A 1 ter hoogte van de B orgronden b ij N aarden (w egvak
N 3) w eergegeven.

Figuur 3.2:Tabelm etkenm erken externe veiligheid van de rijksweg A1 bijNaarden

Het b etreffende w egdeel heeft volgens het B asisnet w eg geen aangew ezen veiligheidszone. D e
realisatie van w oningen langs de w eg is dan ook toegestaan.
D e w eg heeft w el een P lasb rand A andacht G ebied (P A G ). D it b etekent dat b ij de realisering van
kw etsb are ob jecten b innen een afstand van 30 m eter vanaf de kant van de w egverharding rekening
m oet w orden gehouden m et de gevolgen van een p lasb rand. D e afstand van 30 m eter zal, ook m et
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de b eoogde geluidw al w oningen, in acht w orden genom en en hieraan zal derhalve w orden voldaan.
A an de P A G b ehoeft dan ook geen sp ecifieke aandacht te w orden besteed.
In het B asisnet w eg is voor het p laatsgeb onden risico van het b etreffende deel van de rijksw eg A 1
aangegeven dat zich geen kw etsb are ob jecten b evinden b innen de 10-6 contour. D it is zow el het
geval in de huidige als in de toekom stige situatie.

Figuur 3.3:Plaatsgebonden risico huidige situatie (bron:Basisnetweg)

Figuur 3.4:Plaatsgebonden risico toekom stige situatie (bron:Basisnetweg)

Ten aanzien van het groep srisico is voor het w egdeel aangegeven dat zow el in de huidige als
toekom stige situatie het risico kleiner is dan 0,1 m aal de oriëntatiew aarde.

Figuur 3.5:G roepsrisico huidige situatie (bron:Basisnetweg)
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Figuur 3.6:G roepsrisico toekom stige situatie (bron:Basisnetweg)

D e grootste zone voor de b eoordeling van externe veiligheid b ij ruim telijke ontw ikkelingen b edraagt
200 m eter. D eze zone is voor de b eoordeling van het groepsrisico en w ordt gem eten vanuit de as van
de w eg.
D e m inim ale afstand van het p langeb ied B orgronden tot de as van de rijksw eg A 1 is circa 60 m eter.
D e grootste afstand van de gep rojecteerde nieuw e w oonbeb ouw ing (kw etsb aar ob ject) tot de as van
de w eg is circa 260 m eter. D it b etekent dat een groot deel van het plangeb ied b innen de zone van
200 m eter vanaf de w egas is gelegen. O m die reden m oet het p lan w orden getoetst aan het asp ect
externe veiligheid. D it onderzoek is b eschreven in hoofdstuk 4.
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B erekening
erekening risico's

V oor de rijksw eg A 1 en het p langebied B orgronden zijn het p laatsgebonden risico (P R ) en het
groep srisico op een glob ale w ijze b erekend. Hierb ij is geb ruik gem aakt van het p rogram m a R B M II
versie 2.3 van het m inisterie van I& M . D e b erekeningen zijn uitgevoerd volgens de daarvoor geldende
regels.

4.1

U itgangsp unten

V oor het p langeb ied is uitgegaan van een m inim ale afstand tot de buitenste rijb aan van 35 m eter
(locatie aan de zuidzijde van het p langeb ied). Het p langeb ied B orgronden is circa 14 hectare groot
en volgens het actuele schetsontw erp van het p lan is de b ouw van circa 385 nieuw e w oningen
voorzien.
U itgegaan is van een gem iddelde van 2,33 p ersonen p er huishouden/w oning1. Hieruit volgt dat in het
p langeb ied circa 897 p ersonen zullen w onen, een gem iddelde van circa 64 p ersonen p er hectare.
B ij het uitvoeren van de risicob erekeningen is ervan uitgegaan dat 's-nachts alle 64 personen per
hectare aanw ezig zijn. In de dagp eriode is circa 70% van de p ersonen in het geb ied aanw ezig; 45
p ersonen p er hectare.
Vervoersgegevens
D e hoeveelheid transp ort van gevaarlijke stoffen over de rijksw eg A 1 b ij N aarden is ontleend aan het
B asisnet w eg. In tab el 4.1 is een overzicht gegeven van de hoeveelheid en typ en stoffen die w orden
getransp orteerd.
S to fcategorie

V ervoerscijfer (hoeveelheid in tonnen/jaar)

G F3, zeer b randb aar gas (referentie)

1.586

G F3, zeer b randb aar gas (m axim aal)

4.000

LF1, b randb are vloeistof

5.029

LF2, zeer b randb are vloeistof

8.694

LT1, zeer licht toxische vloeistof

81

LT2, licht toxische vloeistof

144

Tabel4.1:O verzichtvervoerhoeveelheden rijksweg A1 bijNaarden

4.2

R esultaten

Plaatsgebonden risico
D e resultaten van de risicob erekeningen laten zien dat er langs de rijksw eg A 1 geen p laatsgebonden
risicocontour van 10-6 p er jaar aanw ezig is. Het p laatsgebonden risico legt daarm ee geen
b ep erkingen op aan de ontw ikkeling van p langeb ied B orgronden.

1

b ron: 'D em ografische kerncijfers p er gem eente 2013'van het C entraal b ureau voor de S tatistiek
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G roepsrisico
B ij het onderdeel groep srisico is het van b elang of de veiligheidsrisico’s zullen toenem en door de
voorgenom en activiteit ten opzichte van de b estaande situatie. B ij de realisering van w oningen langs
een rijksw eg, zoals dat het geval zal zijn b ij de b ouw van het p lan B orgronden, is een toenam e van
het groep srisico vanzelfsp rekend. Er zullen im m ers m eer m ensen b innen de veiligheidszone van de
autosnelw eg verb lijven dan in de b estaande situatie. D it b etekent dat voor de toenam e van het
groep srisico de verantw oordingsp licht m oet w orden doorlop en (zie paragraaf 2.2.4).
V oor een indicatie van het in de toekom st te verw achten groep srisico van het p lan is een R B M IIb erekening uitgevoerd. In figuur 4.1 is het resultaat van de b erekening, de fN -curve, w eergegeven.
D e groene curve geeft de hoogte van het groep srisico w eer. D e oriëntatiew aarde is de stip p ellijn
tussen het rode en gele vlak. D e grens van 0,1 m aal de oriëntatiew aarde is in de grafiek aangegeven
als de grens tussen het gele en het groene vlak.

Figuur 4.1:Berekende groepsrisico plangebied Borgronden in de plansituatie

U it figuur 4.1 b lijkt dat de oriëntatiew aarde niet w ordt overschreden. Tevens b lijkt dat ook de grens
van 0,1 m aar de oriëntatiew aarde niet w ordt overschreden. Het berekende groep srisico ligt
(m axim aal) op een factor van 0,015 ten op zichte van de oriëntatiew aarde.
O p b asis van de b erekeningsresultaten is voor de realisatie van het p lan B orgronden in p rincipe geen
verantw oording voor een toenam e van het groep srisico nodig. O p b asis van artikel 8, lid 2a van het
B evt kan een uitgeb reide verantw oording buiten b eschouw ing b lijven. W el dient in de toelichting van
het b estem m ingsp lan, overeenkom stig artikel 7 van het B evt, aandacht te w orden b esteed aan de
toegankelijkheid van het geb ied voor hulp verleningsdiensten (b ereikb aarheid), de b estrijding van een
eventuele ram p en de zelfredzaam heid van de bew oners.
Ingevolge artikel 9 van het B evt dient het b evoegd gezag de V eiligheidsregio in de gelegenheid te
stellen om

een advies uit te b rengen over de m ogelijkheden van de zelfredzaam heid en

ram p enb estrijding.
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4.3

Inrichtingen

In b ijlage 1 van dit rap p ort zijn de risicorap p ortages van 4 inrichtingen in de om geving van de
B orgronden op genom en. D e rap p ortages zijn afkom stig uit de R isicokaart van de p rovincie N oordHolland.
U it analyse van deze rap p orten volgt dat de vier inrichtingen verschillende aandachtsgeb ieden en/of
risicoafstanden heb b en die in acht m oeten w orden gehouden. Planontw ikkeling b innen deze
afstanden is ofw el niet toegestaan of er dient voor een verantw oording van (een toenam e van) het
groep srisico externe veiligheid te w orden op gesteld. P er inrichting is de in acht te houden afstand
hiervoor aangegeven. In tab el 4.2 is de afstand p er inrichting op genom en.
Inrichting
G ivaudan/B A C

A fstand tot grens invloedsgeb ied
580m , verantw oording G R

S iertuincentrum N aarden

10m , P R risicoafstand

Tuincentrum Johan van de W ater

19m , P R risicoafstand

S p ortcom plex 'D e Lunet'N aarden

0m , P R risicoafstand

Tabel4.2:O verzichtaandachtsgebied externe veiligheid van inrichtingen

O p b asis van tab el 4.2 kan w orden gesteld dat voor de ontw ikkeling van het p lan B orgronden het
aandachtsgeb ied externe veiligheid van het b edrijf G ivaudan relevant is. Het p langeb ied ligt (deels)
b innen de risicocontour van 580 m eter en daarm ee dient een verantw oording van het groep srisico te
w orden op gesteld volgens het B evi2. D e risicoafstanden van de overige instellingen vorm en geen
b elem m ering voor de ontw ikkeling van het p lan.

2

B evi: B esluit externe veiligheid inrichtingen
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5

C onclusies

V oor de ontw ikkeling van het w oningb ouw p lan B orgronden in N aarden is een Q uick Scan externe
veiligheid uitgevoerd. V ooruitlop end op de form eel te doorlop en ruim telijke p rocedure(s) is inzicht
nodig in de m ogelijke effecten van het p lan op de om geving.
V oor de Q uick S can externe veiligheid is glob aal onderzoek verricht naar de risico's van het p lan als
gevolg van het transp ort van gevaarlijke stoffen over de rijksw eg A 1 die langs het p langeb ied ligt.
D aarnaast is de invloed van dichtb ij het plangeb ied gelegen inrichtingen (bedrijven) kort b elicht op
b asis van b eschikb are gegevens in de R isicokaart van de p rovincie N oord-Holland.
D e uitgangsp unten ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn ontleend aan het B asisnet
w eg. D e uitgangsp unten van het te ontw ikkelen p lan zijn afkom stig van de ontw ikkelaar.
U it de Q uick S can externe veiligheid volgt dat er langs de rijksw eg A 1 geen plaatsgeb onden
risicocontour van 10-6 p er jaar aanw ezig is. Het p laatsgebonden risico legt daarm ee geen
b ep erkingen op aan de ontw ikkeling van p langeb ied B orgronden.
U it de b erekeningen voor het groep srisico volgt dat deze zow el in de huidige als in de toekom stige
situatie lager is dan 0,1 m aal de oriëntatiew aarde. Hierm ee is een uitgeb reide verantw oording voor
een toenam e van het groep srisico door het p lan niet nodig. In de toelichting bij het op te stellen
b estem m ingsp lan dient w el aandacht te w orden b esteed aan de toegankelijkheid van het geb ied voor
hulp verleningsdiensten

(b ereikb aarheid), de

b estrijding

van

een

eventuele

ram p

en

de

zelfredzaam heid van de b ew oners. D aarbij dient het b evoegd gezag de V eiligheidsregio in de
gelegenheid te stellen om een advies uit te b rengen over de m ogelijkheden van de zelfredzaam heid
en ram p enb estrijding.
U it de analyse van de om geving aanw ezige risicovolle inrichtingen volgt dat het bedrijf G ivaudan een
aandachtsgeb ied voor externe veiligheid heeft van 580 m eter. Het p langeb ied B orgronden ligt voor
een groot deel b innen deze zone. O p b asis van het B esluit externe veiligheid inrichtingen is in de
toelichting van het bestem m ingsp lan voor die situatie een verantw oording van een toenam e van het
groep srisico nodig. Hierm ee kan het p lan w orden gerealiseerd.
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Bijlage 1: R isicorap p ortages inrichtingen rond p langeb ied

Landelijk

Rapportbeschrijving:

4771 - Givaudan

07052101/09 PBp

4771 - Givaudan
Inrichting algemeen
Bevoegd gezag
Type bevoegd gezag
Naam inrichting
Vroegere naam inrichting
Straat
Huisnummer
Huisnummer toevoeging
Postcode
Plaats
Gemeente
BAG-id
Kadastrale aanduiding
Wettelijk kader

NOORD-HOLLAND
Provincie
Givaudan
Quest International Nederland
Huizerstraatweg
28
A1
1411GP
Naarden
Naarden
0425010000005058
Gemeente Naarden: Sectie C nr. 2801
Registratie besluit

Vergunninggegevens
Naam inrichtinghouder
Gemeente inrichtinghouder
Werkingssfeer activiteitenbesluit
Nummer milieuvergunning
Datum milieuvergunning
Wm-veranderingsvergunning
Wm-verand. nummer
Wm-verand. datum
BEVI inrichting
QRA verplicht
QRA gemaakt

Givaudan
NAARDEN
N
2005/10639
19-10-2005
J
2011/38760
26-8-2011
J
J
J

QRA
Reden QRA
Datum QRA
Gebruikte rekenmethodiek
Gebruikte rekenprogramma
Beschrijving maatgevend scenario
Relevante installaties

effect risicovol bedrijf op de EV
7-12-2006
PGS 3
SAVEII
toxisch en explosief
Opslag toxische en brandbare stoffen

Plaatsgebonden risico
Herkomst risicocontour
Invoerwijze groepsrisico

INGEVOERD
G

Groepsrisico
Groepsrisico verantwoord
Overschrijding oriënterende waarde
Bron groepsrisico
Datum bepaling groepsrisico

Afgedrukt op:15-2-2016

N
N
QRA
7-12-2006
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4771 - Givaudan

4771 - Givaudan

GR-Curve

Groepsrisico Kans op N of meer doden per jaar
-4

Frequentie (kans/jaar) 10^

-5

-6

GR W aarde
N orm curv e

-7

-8

-9

-10

1

10

100

1000

10000

Aantal doden

Uitleg groepsrisico-curve
Kaartje

Klik hier voor een grotere kaart

Afgedrukt op:15-2-2016
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4771 - Givaudan

07052101/09 PBp

4771 - Givaudan
Type BRZO (Categorie A)
Specifieke informatie bij het type
Kennisgeving opgesteld
BRZO-categorie

J
Categorie (T) en (R50/53)

Datum kennisgeving
Type BRZO Inrichting
Veiligheidsrapport of PBZO document
aanwezig
Datum veiligheidsrapport of PBZO
document
Inrichting aangewezen als dominoInrichting
Ontvanger van domino-effecten van
andere inrichting(en)
Domino-effecten op andere risicovolle
inrichting(en)

16-8-2006
PBZO
J

Afgedrukt op:15-2-2016

1-8-2005
N
N
N
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4771 - Givaudan

07052101/09 PBp

4771 - Givaudan
Type Opslag (Categorie C)
Specifieke informatie bij het type
Gem. hoev. gevaarlijke stoffen [kg]
Gem. hoev. aanwezige zeer
aquatoxische stoffen (R50, R51) [kg]
Gem. hoev. bestrijdingsmiddelen [kg]
Richtlijn

11000
0
0
CPR15

Specifieke informatie installatie
Volgnummer
Type installatie
Naam van de installatie
Oppervlakte opslagplaats [m²]
Beschermingsniveau
Opslagcap. samengep. gassen [ltr]
Opslagcapaciteit vloeibaar gemaakte
gassen [kg]
Opslagcapaciteit sterk gekoelde,
vloeibaar gemaakte gassen [kg]
Opslagcapaciteit onder
druk opgeloste gassen [kg]
Opslagcapaciteit vloeistoffen (d
nominale inhoud van houders)[liter]
Opslagcapaciteit vaste stoffen [kg]
Worden zeer giftige stoffen of
preparaten meer dan 100 keer per jaar
in de open lucht gelost en geladen?

1
OPSLAG_BUITEN
buitenopslag O-47 (150 m2)
100 - 200
3 - Laag
0
0

Molecuulformule bekend

N

0
0
2000
26231
N

Groepsrisico
Weerklasse GR berekening

D5

Type Opslag (Categorie C)
Specifieke informatie bij het type
Gem. hoev. gevaarlijke stoffen [kg]
Gem. hoev. aanwezige zeer
aquatoxische stoffen (R50, R51) [kg]
Gem. hoev. bestrijdingsmiddelen [kg]
Richtlijn

11000
0
0
CPR15

Specifieke informatie installatie
Volgnummer
Type installatie
Naam van de installatie
Oppervlakte opslagplaats [m²]
Beschermingsniveau
Opslagcap. samengep. gassen [ltr]
Opslagcapaciteit vloeibaar gemaakte
gassen [kg]
Opslagcapaciteit sterk gekoelde,
vloeibaar gemaakte gassen [kg]

Afgedrukt op:15-2-2016

2
OPSLAG_BINNEN
G-14 (480m2)
400 - 500
2 - Middel
0
0
0
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4771 - Givaudan

07052101/09 PBp

4771 - Givaudan
Opslagcapaciteit onder
druk opgeloste gassen [kg]
Opslagcapaciteit vloeistoffen (d
nominale inhoud van houders)[liter]
Opslagcapaciteit vaste stoffen [kg]
Worden zeer giftige stoffen of
preparaten meer dan 100 keer per jaar
in de open lucht gelost en geladen?

0

Molecuulformule bekend

N

240000
0
N

Groepsrisico
Afstand tot grens invloedsgebied
verantwoording groepsrisico [m]
Weerklasse GR berekening

0
D5

Type Opslag (Categorie C)
Specifieke informatie bij het type
Gem. hoev. gevaarlijke stoffen [kg]
Gem. hoev. aanwezige zeer
aquatoxische stoffen (R50, R51) [kg]
Gem. hoev. bestrijdingsmiddelen [kg]
Richtlijn

11000
0
0
CPR15

Specifieke informatie installatie
Volgnummer
Type installatie
Naam van de installatie
Oppervlakte opslagplaats [m²]
Beschermingsniveau
Opslagcap. samengep. gassen [ltr]
Opslagcapaciteit vloeibaar gemaakte
gassen [kg]
Opslagcapaciteit sterk gekoelde,
vloeibaar gemaakte gassen [kg]
Opslagcapaciteit onder
druk opgeloste gassen [kg]
Opslagcapaciteit vloeistoffen (d
nominale inhoud van houders)[liter]
Opslagcapaciteit vaste stoffen [kg]
Worden zeer giftige stoffen of
preparaten meer dan 100 keer per jaar
in de open lucht gelost en geladen?

3
OPSLAG_BINNEN
G-45 (1800 m2)
1500 - 2500
1 - Hoog
0
0

Molecuulformule bekend

N

0
0
0
0
N

Groepsrisico
Afstand tot grens invloedsgebied
verantwoording groepsrisico [m]
Weerklasse GR berekening

Afgedrukt op:15-2-2016

580
F1,5
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19592 - Siertuincentrum Naarden
Inrichting algemeen
Bevoegd gezag
Type bevoegd gezag
Naam inrichting
Vroegere naam inrichting
Straat
Huisnummer
Huisnummer toevoeging
Postcode
Plaats
Gemeente
BAG-id
Kadastrale aanduiding
Wettelijk kader

NAARDEN
Gemeente
Siertuincentrum Naarden
Rebel Siertuinen
Huizerstraatweg
12
A
1411GN
Naarden
Naarden
0425010000000926
Gemeente Naarden Sectie C, nrs 2394, 2397
Registratie besluit

Vergunninggegevens
Naam inrichtinghouder
Werkingssfeer activiteitenbesluit
Nummer milieuvergunning
Datum milieuvergunning
BEVI inrichting
QRA gemaakt

Afgedrukt op:15-2-2016

Dhr. Rebel
J
14-04-2008
14-4-2008
N
N
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19592 - Siertuincentrum Naarden

07052101/09 PBp

19592 - Siertuincentrum Naarden

Kaartje

Klik hier voor een grotere kaart
Type Overig

Propaan

Specifieke informatie installatie
Categorie installatie
Volgnummer
Hoeveelheid stoffen in het reservoir [l]

Propaan of ander vloeibaar gemaakt brandbaar gas
1
5000

Risicoafstanden
Bepaling plaatsgebonden risico (PR)
Risicoafstand (PR 10-6) [m]

Afgedrukt op:15-2-2016

GENERIEK
10
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23457 - Tuincentrum Johan van de Water
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23457 - Tuincentrum Johan van de Water
Inrichting algemeen
Bevoegd gezag
Type bevoegd gezag
Naam inrichting
Straat
Huisnummer
Huisnummer toevoeging
Postcode
Plaats
Gemeente
BAG-id
Kadastrale aanduiding
Wettelijk kader

NAARDEN
Gemeente
Tuincentrum Johan van de Water
Huizerstraatweg
97
1411GM
Naarden
Naarden
0425010000000806
Onbekend
Ministeriele regeling

Vergunninggegevens
Naam inrichtinghouder
Gemeente inrichtinghouder
Werkingssfeer activiteitenbesluit
Nummer milieuvergunning
Datum milieuvergunning
BEVI inrichting
QRA verplicht
QRA gemaakt

Afgedrukt op:15-2-2016

Tuincentrum Johan van de Water
NAARDEN
J
AIM-correspondentienummer l567ufu7ga
1-2-2014
N
N
N
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23457 - Tuincentrum Johan van de Water
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23457 - Tuincentrum Johan van de Water

Kaartje

Klik hier voor een grotere kaart
Type Overig

Propaan

Specifieke informatie installatie
Categorie installatie
Volgnummer
Soort installatie
Hoeveelheid stoffen in het reservoir [l]

Propaan of ander vloeibaar gemaakt brandbaar gas
1
bovengrondse tank
13000

Risicoafstanden
Bepaling plaatsgebonden risico (PR)
Risicoafstand (PR 10-6) [m]

Afgedrukt op:15-2-2016

GENERIEK
19
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13579 - Sportcomplex "de Lunet" Naarden
Inrichting algemeen
Bevoegd gezag
Type bevoegd gezag
Naam inrichting
Straat
Huisnummer
Huisnummer toevoeging
Postcode
Plaats
Gemeente
BAG-id
Hoofdactiviteit inrichting
SBI-code hoofdactiviteit
Kadastrale aanduiding
Wettelijk kader

NAARDEN
Gemeente
Sportcomplex "de Lunet" Naarden
Amersfoortsestraatweg
16
1411HD
Naarden
Naarden
0425010000001897
Sportaccommodaties
9261
Sectie C; nr 2133 ged., 2064 ged.
Ministeriele regeling

Vergunninggegevens
Naam inrichtinghouder
Gemeente inrichtinghouder
Werkingssfeer activiteitenbesluit
Nummer milieuvergunning
Datum milieuvergunning
Wm-veranderingsvergunning
BEVI inrichting
QRA verplicht
QRA gemaakt

Afgedrukt op:15-2-2016

Sportfondsen Naarden B.V.
NAARDEN
J
25-07-1996
25-7-1996
N
N
N
N
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13579 - Sportcomplex "de Lunet" Naarden

Kaartje

Klik hier voor een grotere kaart
Type Overig

Specifieke informatie installatie
Categorie installatie
Volgnummer
Naam van de installatie
Soort installatie
Waterinhoud reservoir [liter]

Vloeistoffen die zeer giftige gassen kunnen vormen
1
Tank Chloorbleekloog
opslag
2000

Risicoafstanden
Bepaling plaatsgebonden risico (PR)
Risicoafstand (PR 10-6) [m]

SPECIFIEK
0

Type Overig

Specifieke informatie installatie
Categorie installatie
Volgnummer
Naam van de installatie
Waterinhoud reservoir [liter]

Overige gevaarlijke vloeistoffen
1
Tank Zwavelzuur
20

Risicoafstanden
Bepaling plaatsgebonden risico (PR)
Risicoafstand (PR 10-6) [m]

Afgedrukt op:15-2-2016

SPECIFIEK
0
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