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1111 InleidingInleidingInleidingInleiding    
 

D e VO F N aarden B orgronden w erkt aan de ontw ikkeling van een w oningbouw plan aan de oostzijde 

van N aarden. D e globale 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 bestem d voor w oningbouw . 

Vervolgens heeft de raad van de gem eente  N aarden in 2015 het zogenaam de PID  (project Initiatief 

D ocum ent) vastgesteld w aarm ee het p roject w erd opgestart. Hierin zijn de kaders voor het p roject 

opgenom en.  D eze kaders betreffen onder m eer een w oningdichtheid van 25 tot 30 w oningen per 

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: “Het resultaat van het project is het realiseren van een 

optim ale, haalbare ontwikkeling m et een m ix van woningbouw in zowel het goedkope, m iddeldure en 

dure segment waarbij een m inim um  van 40 woningen in het goedkope segment wordt nagestreefd. 

De woningdichtheid is circa 25 tot 30 woningen per hectare, waarbij in de delen van het plangebied 

waar het goedkope segment wordt geprojecteerd de dichtheid m axim aal 35 woningen per hectare 

m ag bedragen". 

 

B ij het opstellen van het p lan spelen uiteenlopende ruim telijke aspecten een rol. O p  het geb ied van 

verkeer en m ilieu is B uroD B  b ij de ontw ikkeling betrokken door het uitvoeren van onderzoek en het 

geven van advies. 

 

Ten behoeve van het participatieproces en als voorloper op  de te doorlopen ruim telijke procedures 

zijn een aantal Q uick Scans uitgevoerd voor de aspecten die een rol spelen bij het p lan. Het gaat 

daarb ij om  per aspect specifieke aandacht voor de (m ogelijke) p laneffecten en de inschatting van 

m ogelijkheden en benodigde (m itigerende) m aatregelen b ij de p lanontw ikkeling. Eén van die 

aspecten 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 rapportage is de Q uick Scan voor het aspect 'Externe veiligheid 

van het w egverkeer' beschreven.   
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2222 Het p lan en de regelgevingHet p lan en de regelgevingHet p lan en de regelgevingHet p lan en de regelgeving    
 

2.12.12.12.1 A lgem eenA lgem eenA lgem eenA lgem een    

B ij externe veiligheid gaat het om  het risico op  een ongeval w aarb ij een gevaarlijke stof aanw ezig is. 

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's die m ensen lopen door 

opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun om geving. D e risico's m oeten 

aanvaardbaar zijn. M et het oog daarop heeft de rijksoverheid risiconorm en vastgesteld w aarm ee 

bedrijven, w egbeheerders en vervoerders, m aar ook gem eenten en provincies, rekening dienen te 

houden. Voor situaties w aarb ij het ontw ikkelingsgebied b innen het invloedsgeb ied van een risicobron 

ligt, m oet het resultaat van een risicoanalyse getoetst w orden aan de gestelde risiconorm en. 

 

Voor het p lan B orgronden is de rijksw eg A 1 de potentiële risicobron. In de om geving van het 

p langeb ied zijn verder, volgens de R isicokaart van de provincie N oord-Holland, nog vier (overige) 

inrichtingen m et een bepaalde risicofactor gevaarlijke stoffen aanw ezig (zie figuur 2.1). 

 

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

 

 

Het betreft (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. Sportcom p lex 'D e Lunet' N aarden 

 

D eze Q uick Scan 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 paragraaf 4.3 en in b ijlage 1 van dit rapport 

nog kort ingegaan op  de externe veiligheid van overige risicobronnen (inrichtingen).  

 

1111    
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3333    

2222    
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D e Q uick Scan externe veiligheid heeft tot doel om  voor het p lan en het p langeb ied de risicobronnen 

te inventariseren en de effecten van het p lan op  het p laatsgebonden risico (PR ) en het groepsrisico 

(G R ) te bepalen en te beoordelen (toetsen). Hiervoor w ordt een zogenaam de Q R A  (kw antitatieve 

risicoanalyse) uitgevoerd, w aarb ij de risicocontouren w orden berekend 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 procedure. O ok 

kan het zijn dat een nader uitgew erkt onderzoek m et b ijvoorbeeld een verantw oording van (een 

toenam e van) het groepsrisico 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 opstellen van een verdere uitw erking van het onderzoek externe 

veiligheid kan uiteraard goed gebruik w orden gem aakt van de bevindingen uit de Q uick Scan.  

 

 

2.22.22.22.2 R egelgevingR egelgevingR egelgevingR egelgeving    

Externe veiligheid van w egverkeer beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van het transport van 

gevaarlijke stoffen. Per 1 april 2015 is het B esluit externe veiligheid transportroutes (B evt) in w erking 

getreden. In het B evt staan regels voor de ruim telijke inrichting rond w egen, w aterw egen en 

spoorw egen m et vervoer van gevaarlijke stoffen. D e beoordeling van de p laneffecten op  de externe 

veiligheid vindt p laats aan de hand van een toets aan deze regels.  

 

2.2.12.2.12.2.12.2.1 B eleidskaderB eleidskaderB eleidskaderB eleidskader    

Voor het p langeb ied B orgronden in N aarden is de rijksw eg A 1 de relevante 'bron' van externe 

veiligheid. R elevant voor het p langeb ied is daarom  de regelgeving voor transport van gevaarlijke 

stoffen over land.  

 

B innen het beleidskader voor externe veiligheid staan tw ee kernbegrippen centraal: het 

p laatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoew el beide begrippen onderlinge sam enhang vertonen 

zijn er belangrijke verschillen. Het p laatsgebonden risico vorm t een w ettelijke norm  voor bestaande 

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 groepen m et een bepaalde grootte slachtoffer kunnen w orden van een ongeval 

m et gevaarlijke stoffen. Hieronder w orden beide begrippen verder uitgew erkt.  

 

2.2.22.2.22.2.22.2.2 P laatsgebonden risicoP laatsgebonden risicoP laatsgebonden risicoP laatsgebonden risico     

Het p laatsgebonden risico (PR ) is de kans per jaar op  overlijden van een onbescherm d individu op 

een bepaalde locatie naar aanleiding van een incident m et gevaarlijke stoffen. D it risico w ordt 

bepaald door te stellen dat een (fictief) persoon zich 24 uur per dag gedurende een heel jaar, 

onbescherm d op  een bepaalde p laats bevindt. Het p laatsgebonden risico is geheel afhankelijk van 

de hoeveelheid vervoer en de aard van gevaarlijke stoffen en de ongevalfrequentie. 

 

Voor het PR  zijn getalsnorm en vastgesteld. Voor nieuw e situaties is de m axim ale toelaatbare 

overlijdenskans van een persoon 10-6 per jaar (1 op  een m iljoen). D it betekent dat b ij nieuw e situaties 

de grensw aarde w ordt overschreden als zich w oningen of andere kw etsbare objecten tussen de 10-6 

risicocontour en de inrichting of transportroute bevinden. Voor beperkt kw etsbare objecten geldt de 

10-6 contour als richtlijn. D it betekent dat b ij voorkeur geen nieuw e beperkt kw etsbare objecten b innen 

deze contour opgericht w orden, m aar dat een gem eente indien gem otiveerd hiervan af m ag w ijken. 
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2.2.32.2.32.2.32.2.3 G roepsrisicoG roepsrisicoG roepsrisicoG roepsrisico     

Het groepsrisico (G R ) is de cum ulatieve kans per 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 Groepsrisico 

 

 

Het G R  w ordt bepaald b innen het invloedsgeb ied van een risicovolle activiteit. D it invloedsgeb ied 

w ordt doorgaans begrensd door de 1%  letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald), 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 bepalen van het groepsrisico w ordt er getoetst aan de 

oriëntatiew aarde (de stippellijn in figuur 2.2). D it is geen harde norm , m aar geldt als richtw aarde. Het 

bevoegd gezag bepaalt echter zelf of zij een groepsrisico in een bepaalde situatie acceptabel vindt 

of niet. D e initiatiefnem er van het besluit is het bevoegd gezag. Het groepsrisico geeft de 

aandachtspunten aan langs een transportroute en nabij stationaire risicobronnen w aar zich m ogelijk 

een ram p m et veel slachtoffers kan voordoen. O p  basis van deze inform atie kan het bevoegd gezag 

zijn standpunt bepalen. 

 

2.2.42.2.42.2.42.2.4 Verantw oordingsp lichtVerantw oordingsp lichtVerantw oordingsp lichtVerantw oordingsp licht    

In paragraaf 3.1 van de B evt is een eventuele verplichting tot verantw oording van een toenam e van 

het groepsrisico door een p lan opgenom 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 besluit w eergegeven. 
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Figuur 2.3: W eergave paragraaf 3.1 uit het Bevt 

 

 

D e verantw oordingsplicht houdt dus in dat iedere w ijziging m et betrekking tot p lanologische keuzes 

m oet w orden onderbouw d én verantw oord door het bevoegd gezag. Hierbij geeft het bevoegd gezag 

aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar w ordt geacht. 

 

In novem ber 2007 is de 'Handreiking verantw oordingsp licht groepsrisico' uitgebracht door het 

toenm alige m inisterie van VR 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 

opstellen van een verantw oording.  

 

M et de verantw oordingsplicht w ordt beoogd een situatie te creëren w aarb ij zoveel m ogelijk de risico's 

zijn afgew ogen en is geanticipeerd op  de m ogelijke gevolgen van een incident. D e 

verantw oordingsp licht van het groepsrisico dient naast de rekenkundige hoogte van het groepsrisico, 

tevens rekening te houden m et een aantal kw alitatieve aspecten: 

- Ligging curven van het groepsrisico (G R ) ten opzichte van de oriëntatiew aarde; 

- Toenam e G R  ten opzichte van de nulsituatie; 

- D e m ogelijkheden van zelfredzaam heid van de bevolking; 

- D e m ogelijkheden van de bestrijdbaarheid; 

- N ut en noodzaak van de ontw ikkeling; 

- Het tijdsaspect. 

 

2.2.52.2.52.2.52.2.5 B asisnetB asisnetB asisnetB asisnet    

Het m inisterie van I& M  is belast m et de ontw ikkeling van beleid voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen over w eg, w ater en spoor. D e N ota vervoer gevaarlijke stoffen bevat nieuw  beleid dat erop  is 

gericht de belangen van vervoer, ruim telijke ontw ikkelingen en veiligheid m eer m et elkaar in 

evenw icht te brengen. M et dit doel is het B asisnet ontstaan. D it is een project dat het m inisterie van 

I& M , gem eenten, provincies en bedrijfsleven sam en uitvoeren. 

 

Het B asisnet beoogt 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 transport van gevaarlijke stoffen m ag 

veroorzaken. D ie m axim aal toelaatbare risico’s w orden m et de bijbehorende risicozones voor alle 

relevante spoor-, w eg- en vaarw egtrajecten in tabellen vastgelegd. Het B asisnet bestaat uit drie 

onderdelen: B asisnet Spoor, B asisnet W eg en B asisnet W ater. D oor het B asisnet w eten de 

gem eenten w aar ze kunnen bouw en en ontstaan er geen veiligheidsproblem en door (onverw achte) 

groei van het transport 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 transportroutes. D aarnaast w ordt er in B asisnet ruim te geschapen voor de groei 

van het transport van gevaarlijke stoffen: de risicoruim te die het transport krijgt toebedeeld is 

gebaseerd op  de vervoersprognoses voor het jaar 2020. Hierdoor w ordt voorkom en dat er nieuw e 

veiligheidsknelpunten ontstaan.  

 

Het eindrapport van het B asisnet w eg dateert van oktober 2009. Voor het vastleggen van de regels 

voor de ruim telijke ordening rondom  het B asisnet is het B evt opgesteld en dat is sinds 1 april 2015 

van kracht.  

  

B ij de beoordeling 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 p laatsgebonden risico en groepsrisico van de activiteit. B uiten deze zone is 

onderzoek naar de externe veiligheid form eel niet nodig.  

 

D aarnaast kan er sprake zijn van een zogenaam d P lasbrand A andacht G eb ied (PA G ). D at is het 

geval w anneer er over een bepaalde (spoor)w eg zeer brandbare vloeistoffen w orden vervoerd. Een 

ongeval m et een tankw agen m et zeer brandbare vloeistoffen kan leiden tot uitstrom en en in brand 
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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 brandbare vloeistoffen vervoerd w orden is daarom  in 

het B asisnet aangeduid als P lasbrand A andacht G eb ied (PA G ). D e gem eente m oet b ij ruim telijke 

ontw ikkelingen in die gebieden verantw oorden w aarom  op  deze locatie w ordt gebouw d. B ouw en 

b innen een PA G  w ordt dus een afw eging die door de gem eente w ordt gem aakt op  basis van de 

lokale situatie.  
 

R esum erend zijn er drie zones te onderscheiden: 

D e    veiligheidszoneveiligheidszoneveiligheidszoneveiligheidszone 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 (PA G ) P lasb rand A andacht G eb ied (PA G ) P lasb rand A andacht G eb ied (PA G ) P lasb rand A andacht G eb ied (PA G ) is het geb ied tot 30 m eter van de w eg w aarin, b ij de 

realisering van kw etsbare objecten, rekening dient te w orden gehouden m et de effecten van een 

p lasbrand. 

D e Zone voor een G RZone voor een G RZone voor een G RZone voor een G R ----berekeningberekeningberekeningberekening is een zone van 200 m eter w aarbinnen het verschil tussen het 

huidige en toekom stige groepsrisico w ordt berekend. 

 

In figuur 2.4 is een overzicht gegeven van de (veiligheids)zones die een rol spelen b ij de beoordeling 

van de externe veiligheid. 

 

 

Figuur 2.4: Principe veiligheidszone, PAG en Groepsrisico (bron: eindrapport Basisnet weg) 
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3333 R ijksw eg A 1R ijksw eg A 1R ijksw eg A 1R 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 belangrijke 

transportroute van gevaarlijke stoffen. D e w eg is echter geen onderdeel van een internationale 

verb inding.  

 

 

Figuur 3.1: Verbindingen voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen 

 

 

In figuur 3.2 is een deel van de tabel uit b ijlage 7 van het B asisnet w eg opgenom 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: Tabel m et kenmerken externe veiligheid van de rijksweg A1 bij Naarden 

 

 

Het betreffende 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 Plasbrand A andacht G ebied (PA G ). D it betekent dat b ij de realisering van 

kw etsbare objecten 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 lasbrand. D e afstand van 30 m eter zal, ook m et 
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de beoogde geluidw al w oningen, in acht w orden genom en en hieraan zal derhalve w orden voldaan. 

A an de PA G  behoeft dan ook geen specifieke aandacht te w orden besteed. 

 

In het B asisnet w eg is voor het p laatsgebonden risico van het betreffende deel van de rijksw eg A 1 

aangegeven dat zich geen kw etsbare objecten bevinden 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: Basisnet weg) 

 

 

Figuur 3.4: Plaatsgebonden risico toekomstige situatie (bron: Basisnet weg) 

 

 

Ten aanzien van het groepsrisico 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: Groepsrisico huidige situatie (bron: Basisnet weg) 
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Figuur 3.6: Groepsrisico toekomstige situatie (bron: Basisnet weg) 

 

 

D e grootste zone voor de beoordeling van externe veiligheid b ij ruim telijke ontw ikkelingen bedraagt 

200 m eter. D eze zone is voor de beoordeling 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 geprojecteerde nieuw e w oonbebouw ing (kw etsbaar object) tot de as van 

de w eg is circa 260 m eter. D it betekent dat een groot deel van het p langeb 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 aspect 

externe veiligheid. D it onderzoek is beschreven in hoofdstuk 4. 
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4444 B erekeB erekeB erekeB erekening risico'sning risico'sning risico'sning risico's    
 

Voor de rijksw eg A 1 en het p langebied B orgronden zijn het p laatsgebonden risico (PR ) en het 

groepsrisico op  een globale w ijze berekend. Hierb ij is gebruik gem aakt van het program m a R B M II 

versie 2.3 van het m inisterie van I& M . D e berekeningen zijn uitgevoerd volgens de daarvoor geldende 

regels. 

 

 

4.14.14.14.1 U itgangspuntenU itgangspuntenU itgangspuntenU itgangspunten    

Voor het p langeb ied is uitgegaan van een m inim ale afstand tot de buitenste rijbaan van 35 m eter 

(locatie aan de zuidzijde van het p langebied). Het p langebied B orgronden is circa 14 hectare groot 

en volgens het actuele schetsontw erp  van het p lan is de bouw  van circa 385 nieuw e w oningen 

voorzien.  

 

U itgegaan is van een gem iddelde van 2,33 personen per huishouden/w oning1. Hieruit volgt dat in het 

p langeb ied circa 897 personen zullen w onen, een gem iddelde van circa 64 personen per hectare.  

 

B ij het uitvoeren van de risicoberekeningen is ervan uitgegaan dat 's-nachts alle 64 personen per 

hectare aanw ezig zijn. In de dagperiode is circa 70%  van de personen in het geb ied aanw ezig; 45 

personen per hectare. 

 

Vervoersgegevens 

D e hoeveelheid  transport van gevaarlijke stoffen over de rijksw eg A 1 b ij N aarden is ontleend aan het 

B asisnet w eg. In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de hoeveelheid en typen stoffen die w orden 

getransporteerd. 

 

S toS toS toS tofcategoriefcategoriefcategoriefcategorie    Vervoerscijfer (hoeveelheid in tonnen/jaar)Vervoerscijfer (hoeveelheid in tonnen/jaar)Vervoerscijfer (hoeveelheid in tonnen/jaar)Vervoerscijfer (hoeveelheid in tonnen/jaar)    

G F3, zeer brandbaar gas (referentie) 1.586 

G F3, zeer brandbaar gas (m axim aal) 4.000 

LF1, brandbare vloeistof 5.029 

LF2, zeer brandbare vloeistof 8.694 

LT1, zeer licht toxische vloeistof 81 

LT2, licht toxische vloeistof 144 

Tabel 4.1: Overzicht vervoerhoeveelheden rijksweg A1 bij Naarden 

 

 

4.24.24.24.2 R esultatenR esultatenR esultatenR esultaten    

Plaatsgebonden risico 

D e resultaten van de risicoberekeningen laten zien dat er langs de rijksw eg A 1 geen p laatsgebonden 

risicocontour van 10-6 per jaar aanw ezig is. Het p laatsgebonden risico legt daarm ee geen 

beperkingen op aan de ontw ikkeling van p langeb ied B orgronden. 

 

 

                                                           

1 bron: 'D em ografische kerncijfers per gem eente 2013' van het C entraal bureau voor de Statistiek 
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Groepsrisico 

B ij het onderdeel groepsrisico is het van belang of de veiligheidsrisico’s zullen toenem en door de 

voorgenom en activiteit ten opzichte van de bestaande situatie. B ij de realisering van w oningen langs 

een rijksw eg, zoals dat het geval zal zijn b ij de bouw  van het p lan B orgronden, is een toenam e van 

het groepsrisico vanzelfsprekend. Er zullen im m ers m eer m ensen b innen de veiligheidszone van de 

autosnelw eg verb lijven dan in de bestaande situatie. D it betekent dat voor de toenam e van het 

groepsrisico de verantw oordingsp licht m oet w orden doorlopen (zie paragraaf 2.2.4). 

 

Voor een indicatie van het in de toekom st te verw achten groepsrisico van het p lan is een R B M II-

berekening uitgevoerd. In figuur 4.1 is het resultaat van de berekening, de fN -curve, w eergegeven. 

D e groene curve geeft de hoogte van het groepsrisico w eer. D e oriëntatiew aarde is de stippellijn 

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 groepsrisico ligt 

(m axim aal) op  een factor van 0,015 ten opzichte van de oriëntatiew aarde. 

 

O p  basis van de berekeningsresultaten is voor de realisatie van het p lan B orgronden in principe geen 

verantw oording voor een toenam e van het groepsrisico nodig. O p  basis van artikel 8, lid 2a van het 

B evt kan een uitgebreide verantw oording buiten beschouw ing b lijven. W el dient in de toelichting van 

het bestem m ingsp lan, overeenkom stig artikel 7 van het B evt, aandacht te w orden besteed aan de 

toegankelijkheid van het geb ied voor hulpverleningsdiensten (bereikbaarheid), de bestrijding van een 

eventuele ram p en de zelfredzaam heid van de bew oners. 

 

Ingevolge artikel 9 van het B evt dient het bevoegd gezag de Veiligheidsregio in de gelegenheid te 

stellen om  een advies uit te brengen over de m ogelijkheden van de zelfredzaam heid en 

ram penbestrijding.  
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4.34.34.34.3 InrichtingenInrichtingenInrichtingenInrichtingen    

 

In b ijlage 1 van dit rapport zijn de risicorapportages van 4 inrichtingen in de om geving van de 

B orgronden opgenom en. D e rapportages zijn afkom stig uit de R isicokaart van de provincie N oord-

Holland. 

 

U it analyse van deze rapporten volgt dat de vier inrichtingen verschillende aandachtsgeb ieden en/of 

risicoafstanden hebben die in acht m oeten w orden gehouden. P lanontw ikkeling b innen deze 

afstanden is ofw el niet toegestaan of er dient voor een verantw oording van (een toenam e van) het 

groepsrisico externe veiligheid te w orden opgesteld. Per inrichting is de in acht te houden afstand 

hiervoor aangegeven. In tabel 4.2 is de afstand per inrichting opgenom en. 

 

InrichtingInrichtingInrichtingInrichting    A fstand tot grens invloedsgeb iedA fstand tot grens invloedsgeb iedA fstand tot grens invloedsgeb iedA fstand tot grens invloedsgeb ied    

G ivaudan/B A C  580m , verantw oording G R  

S iertuincentrum  N aarden 10m , PR  risicoafstand 

Tuincentrum  Johan van de W ater 19m , PR  risicoafstand 

Sportcom plex 'D e Lunet' N aarden 0m , PR  risicoafstand 

Tabel 4.2: Overzicht aandachtsgebied externe veiligheid van inrichtingen 

 

 

O p  basis van tabel 4.2 kan w orden gesteld dat voor de ontw ikkeling van het p lan B orgronden het 

aandachtsgebied externe veiligheid van het bedrijf 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 groepsrisico te 

w orden opgesteld volgens het B evi2. D e risicoafstanden van de overige instellingen vorm en geen 

belem m ering voor de ontw ikkeling van het p lan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

2 B evi: B esluit externe veiligheid inrichtingen 
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5555 C onclusiesC onclusiesC onclusiesC onclusies    
 

Voor de ontw ikkeling van het w oningbouw p lan B orgronden in N aarden is een Q uick Scan externe 

veiligheid uitgevoerd. Vooruitlopend op de form eel te doorlopen ruim telijke procedure(s) is inzicht 

nodig in de m ogelijke effecten van het p lan op  de om geving.  

 

Voor de Q uick Scan externe veiligheid is globaal onderzoek verricht naar de risico's van het p lan als 

gevolg van het transport 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 p langeb ied gelegen inrichtingen (bedrijven) kort belicht op 

basis van beschikbare gegevens in de R isicokaart van de provincie N oord-Holland. 

 

D e uitgangspunten ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn ontleend aan het B asisnet 

w eg. D e uitgangspunten van het te ontw ikkelen p lan zijn afkom stig van de ontw ikkelaar. 

 

U it de Q uick Scan externe veiligheid volgt dat er langs de rijksw eg A 1 geen plaatsgebonden 

risicocontour van 10-6 per jaar aanw ezig is. Het p laatsgebonden risico legt daarm ee geen 

beperkingen op aan de ontw ikkeling van p langeb ied B orgronden. 

 

U it de berekeningen voor het groepsrisico 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 uitgebreide verantw oording voor 

een toenam e van het groepsrisico door het p lan niet nodig. In de toelichting bij het op  te stellen 

bestem m ingsp lan dient w el aandacht te w orden besteed aan de toegankelijkheid van het geb ied voor 

hulpverleningsdiensten (bereikbaarheid), de bestrijding van een eventuele ram p en de 

zelfredzaam heid van de bew oners. D aarbij dient het bevoegd gezag de Veiligheidsregio in de 

gelegenheid te stellen om  een advies uit te brengen over de m ogelijkheden van de zelfredzaam heid 

en ram penbestrijding.  

 

U it de analyse van de om geving aanw ezige risicovolle inrichtingen volgt dat het bedrijf G ivaudan een 

aandachtsgebied 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  basis 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 

groepsrisico nodig. Hierm ee kan het p lan w orden gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 1111::::    R isicorapportages inrichtingen rond  p langeb iedR isicorapportages inrichtingen rond  p langeb iedR isicorapportages inrichtingen rond  p langeb iedR isicorapportages inrichtingen rond  p langeb ied     
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Rapportbeschrijving:

4771 - Givaudan

4771 - Givaudan 07052101/09 PBp

Inrichting algemeen

NOORD-HOLLANDBevoegd gezag

Type bevoegd gezag Provincie

GivaudanNaam inrichting

Quest International NederlandVroegere naam inrichting

HuizerstraatwegStraat

28Huisnummer
A1Huisnummer toevoeging

1411GPPostcode

NaardenPlaats

NaardenGemeente

BAG-id 0425010000005058

Gemeente Naarden: Sectie C nr. 2801Kadastrale aanduiding

Wettelijk kader Registratie besluit

Vergunninggegevens

GivaudanNaam inrichtinghouder

NAARDENGemeente inrichtinghouder

NWerkingssfeer activiteitenbesluit

2005/10639Nummer milieuvergunning

19-10-2005Datum milieuvergunning
JWm-veranderingsvergunning

2011/38760Wm-verand. nummer

26-8-2011Wm-verand. datum
JBEVI inrichting

JQRA verplicht

JQRA gemaakt

QRA

effect risicovol bedrijf op de EVReden QRA

7-12-2006Datum QRA
PGS 3Gebruikte rekenmethodiek

SAVEIIGebruikte rekenprogramma

toxisch en explosiefBeschrijving maatgevend scenario

Opslag toxische en brandbare stoffenRelevante installaties

Plaatsgebonden risico

INGEVOERDHerkomst risicocontour

GInvoerwijze groepsrisico

Groepsrisico

NGroepsrisico verantwoord

NOverschrijding oriënterende waarde

QRABron groepsrisico

7-12-2006Datum bepaling groepsrisico
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4771 - Givaudan

4771 - Givaudan 07052101/09 PBp
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Groepsrisico Kans op N of meer doden per jaar

Uitleg groepsrisico-curve

Kaartje

Klik hier voor een grotere kaart
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4771 - Givaudan

4771 - Givaudan 07052101/09 PBp

Type BRZO (Categorie A)

Specifieke informatie bij het type

Kennisgeving opgesteld J

BRZO-categorie Categorie (T) en (R50/53)

Datum kennisgeving 16-8-2006

Type BRZO Inrichting PBZO

Veiligheidsrapport of PBZO document

aanwezig

J

Datum veiligheidsrapport of PBZO

document

1-8-2005

Inrichting aangewezen als domino-

Inrichting

N

Ontvanger van domino-effecten van

andere inrichting(en)

N

Domino-effecten op andere risicovolle

inrichting(en)

N
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4771 - Givaudan 07052101/09 PBp

Type Opslag (Categorie C)

Specifieke informatie bij het type

11000Gem. hoev. gevaarlijke stoffen [kg]
0Gem. hoev. aanwezige zeer

aquatoxische stoffen (R50, R51) [kg]

0Gem. hoev. bestrijdingsmiddelen [kg]
CPR15Richtlijn

Specifieke informatie installatie

1Volgnummer
OPSLAG_BUITENType installatie

buitenopslag O-47 (150 m2)Naam van de installatie

Oppervlakte opslagplaats [m²] 100 - 200

3 - LaagBeschermingsniveau

0Opslagcap. samengep. gassen [ltr]
0Opslagcapaciteit vloeibaar gemaakte

gassen [kg]

0Opslagcapaciteit sterk gekoelde,

vloeibaar gemaakte gassen [kg]

0Opslagcapaciteit onder

druk opgeloste gassen [kg]

2000Opslagcapaciteit vloeistoffen (d

nominale inhoud van houders)[liter]

26231Opslagcapaciteit vaste stoffen [kg]
NWorden zeer giftige stoffen of

preparaten meer dan 100 keer per jaar

in de open lucht gelost en geladen?

NMolecuulformule bekend

Groepsrisico

D5Weerklasse GR berekening

Type Opslag (Categorie C)

Specifieke informatie bij het type

11000Gem. hoev. gevaarlijke stoffen [kg]
0Gem. hoev. aanwezige zeer

aquatoxische stoffen (R50, R51) [kg]

0Gem. hoev. bestrijdingsmiddelen [kg]
CPR15Richtlijn

Specifieke informatie installatie

2Volgnummer
OPSLAG_BINNENType installatie

G-14 (480m2)Naam van de installatie

Oppervlakte opslagplaats [m²] 400 - 500

2 - MiddelBeschermingsniveau

0Opslagcap. samengep. gassen [ltr]
0Opslagcapaciteit vloeibaar gemaakte

gassen [kg]

0Opslagcapaciteit sterk gekoelde,

vloeibaar gemaakte gassen [kg]
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4771 - Givaudan 07052101/09 PBp

0Opslagcapaciteit onder

druk opgeloste gassen [kg]

240000Opslagcapaciteit vloeistoffen (d

nominale inhoud van houders)[liter]

0Opslagcapaciteit vaste stoffen [kg]
NWorden zeer giftige stoffen of

preparaten meer dan 100 keer per jaar

in de open lucht gelost en geladen?

NMolecuulformule bekend

Groepsrisico

0Afstand tot grens invloedsgebied 

verantwoording groepsrisico [m]

D5Weerklasse GR berekening

Type Opslag (Categorie C)

Specifieke informatie bij het type

11000Gem. hoev. gevaarlijke stoffen [kg]
0Gem. hoev. aanwezige zeer

aquatoxische stoffen (R50, R51) [kg]

0Gem. hoev. bestrijdingsmiddelen [kg]
CPR15Richtlijn

Specifieke informatie installatie

3Volgnummer
OPSLAG_BINNENType installatie

G-45 (1800 m2)Naam van de installatie

Oppervlakte opslagplaats [m²] 1500 - 2500

1 - HoogBeschermingsniveau

0Opslagcap. samengep. gassen [ltr]
0Opslagcapaciteit vloeibaar gemaakte

gassen [kg]

0Opslagcapaciteit sterk gekoelde,

vloeibaar gemaakte gassen [kg]

0Opslagcapaciteit onder

druk opgeloste gassen [kg]

0Opslagcapaciteit vloeistoffen (d

nominale inhoud van houders)[liter]

0Opslagcapaciteit vaste stoffen [kg]
NWorden zeer giftige stoffen of

preparaten meer dan 100 keer per jaar

in de open lucht gelost en geladen?

NMolecuulformule bekend

Groepsrisico

580Afstand tot grens invloedsgebied 

verantwoording groepsrisico [m]

F1,5Weerklasse GR berekening

Afgedrukt op:15-2-2016 Pagina 5 van 5



Landelijk

Rapportbeschrijving:

19592 - Siertuincentrum Naarden

19592 - Siertuincentrum Naarden 07052101/09 PBp

Inrichting algemeen

NAARDENBevoegd gezag

Type bevoegd gezag Gemeente

Siertuincentrum NaardenNaam inrichting

Rebel SiertuinenVroegere naam inrichting

HuizerstraatwegStraat

12Huisnummer
AHuisnummer toevoeging

1411GNPostcode

NaardenPlaats

NaardenGemeente

BAG-id 0425010000000926

Gemeente Naarden Sectie C, nrs 2394, 2397Kadastrale aanduiding

Wettelijk kader Registratie besluit

Vergunninggegevens

Dhr. RebelNaam inrichtinghouder

JWerkingssfeer activiteitenbesluit

14-04-2008Nummer milieuvergunning

14-4-2008Datum milieuvergunning
NBEVI inrichting

NQRA gemaakt
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19592 - Siertuincentrum Naarden

19592 - Siertuincentrum Naarden 07052101/09 PBp

Kaartje

Klik hier voor een grotere kaart

Type Overig Propaan

Specifieke informatie installatie

Propaan of ander vloeibaar gemaakt brandbaar gasCategorie installatie
1Volgnummer
5000Hoeveelheid stoffen in het reservoir [l]

Risicoafstanden

GENERIEKBepaling plaatsgebonden risico (PR)

10Risicoafstand (PR 10-6) [m]
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23457 - Tuincentrum Johan van de Water

23457 - Tuincentrum Johan van de Water 07052101/09 PBp

Inrichting algemeen

NAARDENBevoegd gezag

Type bevoegd gezag Gemeente

Tuincentrum Johan van de WaterNaam inrichting

HuizerstraatwegStraat

97Huisnummer

Huisnummer toevoeging
1411GMPostcode

NaardenPlaats

NaardenGemeente

BAG-id 0425010000000806

OnbekendKadastrale aanduiding

Wettelijk kader Ministeriele regeling

Vergunninggegevens

Tuincentrum Johan van de WaterNaam inrichtinghouder

NAARDENGemeente inrichtinghouder

JWerkingssfeer activiteitenbesluit

AIM-correspondentienummer l567ufu7gaNummer milieuvergunning

1-2-2014Datum milieuvergunning
NBEVI inrichting

NQRA verplicht

NQRA gemaakt
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Kaartje

Klik hier voor een grotere kaart

Type Overig Propaan

Specifieke informatie installatie

Propaan of ander vloeibaar gemaakt brandbaar gasCategorie installatie
1Volgnummer
bovengrondse tankSoort installatie

13000Hoeveelheid stoffen in het reservoir [l]

Risicoafstanden

GENERIEKBepaling plaatsgebonden risico (PR)

19Risicoafstand (PR 10-6) [m]
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13579 - Sportcomplex "de Lunet" Naarden

13579 - Sportcomplex "de Lunet" Naarden 07052101/09 PBp

Inrichting algemeen

NAARDENBevoegd gezag

Type bevoegd gezag Gemeente

Sportcomplex "de Lunet" NaardenNaam inrichting

AmersfoortsestraatwegStraat

16Huisnummer

Huisnummer toevoeging
1411HDPostcode

NaardenPlaats

NaardenGemeente

BAG-id 0425010000001897

SportaccommodatiesHoofdactiviteit inrichting

9261SBI-code hoofdactiviteit

Sectie C; nr 2133 ged., 2064 ged.Kadastrale aanduiding

Wettelijk kader Ministeriele regeling

Vergunninggegevens

Sportfondsen Naarden B.V.Naam inrichtinghouder

NAARDENGemeente inrichtinghouder

JWerkingssfeer activiteitenbesluit

25-07-1996Nummer milieuvergunning

25-7-1996Datum milieuvergunning
NWm-veranderingsvergunning

NBEVI inrichting

NQRA verplicht

NQRA gemaakt
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13579 - Sportcomplex "de Lunet" Naarden 07052101/09 PBp

Kaartje

Klik hier voor een grotere kaart

Type Overig

Specifieke informatie installatie

Vloeistoffen die zeer giftige gassen kunnen vormenCategorie installatie
1Volgnummer
Tank ChloorbleekloogNaam van de installatie

opslagSoort installatie

2000Waterinhoud reservoir [liter]

Risicoafstanden

SPECIFIEKBepaling plaatsgebonden risico (PR)

0Risicoafstand (PR 10-6) [m]

Type Overig

Specifieke informatie installatie

Overige gevaarlijke vloeistoffenCategorie installatie
1Volgnummer
Tank ZwavelzuurNaam van de installatie

20Waterinhoud reservoir [liter]

Risicoafstanden

SPECIFIEKBepaling plaatsgebonden risico (PR)

0Risicoafstand (PR 10-6) [m]
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