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Advies Externe Veiligheid inzake Bestemmingsplan Herinvulling De Wissel 
Beetsterzwaag 
 
Algemeen toetsingskader  
Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval 
voor de omgeving door:  
- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen);  

- het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, wegen, waterwegen en spoorwegen);  

- het gebruik van luchthavens.  
 
Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de burger door 
bovengenoemde activiteiten. Hiertoe zijn risico’s gekwantificeerd, namelijk door middel van het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico.  
 
Plaatsgebonden risico (PR)  
Het PR is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een 
ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd 
verblijft.  
 
Groepsrisico (GR)  
Dit is de kans dat een groep mensen overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het GR 
moet worden gezien als een maat voor maatschappelijke ontwrichting.  
 
Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. De volgende besluiten 
zijn relevant: 
 
1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)  
Met het Bevi zijn risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met 
gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd.  
 
2. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)  
Op basis van het Bevb dienen plannen, vergelijkbaar met het Bevi, te worden getoetst aan de 
grens- en richtwaarde voor het PR en de oriëntatiewaarde voor het GR.  
 
3. Wet basisnet  
Het basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
Binnen bepaalde grenzen wordt dit vervoer over de weg, binnenwater en spoor gegarandeerd. 
Het basisnet heeft betrekking op de Rijksinfrastructuur: hoofdwegen (snelwegen), 
hoofdwaterwegen (binnenwateren) en hoofdspoorwegen (enkele uitzonderingen daargelaten). 
De wetgeving over het basisnet wordt de Wet basisnet genoemd. 
 
4. Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt)  
Voor ruimtelijke ordening in relatie tot de transportroutes is het Bevt opgesteld. Hierin zijn de 
regels voor de ruimtelijke ordening rondom het basisnet wettelijk vastgelegd.  
 
5. Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit)  
Het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende regeling is de opvolger van een groot aantal 
AMvB’s. In het Activiteitenbesluit staan algemene regels voor verschillende milieuaspecten, 
zoals veiligheidsafstanden waaraan voldaan moet worden.  
 
Verantwoordingsplicht  
In het Bevi, Bevb en het Bevt is onder andere een verantwoordingsplicht GR opgenomen. Deze 
verantwoording houdt in dat in bepaalde gevallen planologische keuzes moeten worden 
onderbouwd en verantwoord door het bevoegd gezag. 
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Risicobronnen ten aanzien van het Bestemmingsplan Herinvulling De Wissel 
Beetsterzwaag 
Het plangebied (zie rode omkadering in figuur 1) is gelegen in het zuidoosten van 
Beetsterzwaag. Het betreft hier een herontwikkeling van het bestaande complex 
woonzorglocatie “De Wissel”. De grens van het plangebied loopt globaal langs ’t Merkelan, De 
Wissel, De Walle en ’t Rond. 
 

 
Figuur 1: begrenzing plangebied met huidige bebouwing 

 
In figuur 2 is de schets te zien hoe men het voorterrein van De Wissel wil herinrichten. In figuur 3 
is het onderscheid tussen de huidige- en nieuwe bouwblokken te zien.�Per saldo neemt de 
gezamenlijke oppervlakte van de bouwvlakken af.  
 

      
Figuur 2: Herinrichting voorterrein De Wissel       Figuur 3: Huidige en nieuwe bouwblokken 
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Uit de professionele risicokaart blijkt dat in de directe nabijheid van het plangebied risicobronnen 
zijn gelegen waarvan de risicocontouren en/of het invloedsgebied zijn gelegen binnen het 
plangebied. Deze worden veroorzaakt door de aanwezigheid van twee gasleidingen ten zuiden 
van het plangebied en een gasontvangststation aan de zuidwestzijde van De Wissel. Voor het 
gasontvangststation (type C, doorzet minder dan 40.000 m2 per jaar) geldt een zone van 15 
meter conform tabel 3.12 behorend bij artikel 3.12, lid 6 van het Activiteitenbesluit. Binnen deze 
zone worden geen zorgfuncties voorgesteld. Deze risicobron is voor het plan daarom niet 
relevant.  
 
Hogedruk aardgastransportleidingen 
In de nabijheid van het plangebied lopen twee hogedruk aardgastransportleidingen van 
Gasunie. Omdat sprake is van hogedruk aardgastransportleidingen is het Bevb van toepassing. 
De leidingen hebben, volgens de gegevens van Gasunie en de professionele Risicokaart, de 
volgende kenmerken: 
 
Eigenaar  Leidingnaam Diameter

(mm) 
Druk
(bar)

1% letaliteitszone 
(invloedsgebied) in (m) 

100% letaliteitszone in 
(m) 

Gasunie N-505-60 108 40 45 30 
Gasunie N-511-01 219 40 95 50 

Tabel 1: Overzicht hogedruk aardgastransportleidingen 
 
1% en 100% letaliteitszone 
Binnen de 100% letaliteitszone zullen alle aanwezige personen komen te overlijden ingeval van 
een incident. Daarbij maakt het niet uit of men zich binnen- of buitenshuis bevindt. De 1% 
letaliteitszone is dat deel van het invloedsgebied waarin de letaliteit afneemt van 100% (de rand 
van de 100% letaliteitszone) tot 1% (de rand van het invloedsgebied). In dit gebied wordt 
aangenomen dat personen binnenshuis voldoende bescherming hebben van het gebouw waarin 
zij zich bevinden. De slachtoffers vallen daarom met name buitenshuis. 
 
Verantwoording groepsrisico 
Op 8 februari 2013 is een definitief advies externe veiligheid voor het bestemmingsplan 
Beetsterzwaag De-Wissel opgesteld. Destijds is reeds een GR berekening uitgevoerd voor de 
huidige situatie. Met behulp van het rekenprogramma CAROLA is toen bepaald of werd voldaan 
aan de risiconormen voor de externe veiligheid, zoals die zijn vastgelegd in het Bevb. Voor de 
verdere invulling van onderhavig advies wordt dan ook uitgegaan van de conclusies/bevindingen 
uit het advies van 8 februari 2013. 
 
Voor zowel de huidige als nieuwe situatie liggen de bouwvlakken buiten de 100% letaliteitszone, 
maar valt de 1% letaliteitszone wel deels over het plangebied. 
Wanneer een plan in het gebied tussen de 100%- en 1% letaliteitszone ligt, dient een beperkte 
verantwoording van het GR plaats te vinden. 
 
PR 
Uit zowel het rekenprogramma CAROLA als uit de professionele Risicokaart is gebleken dat 
geen sprake is van een PR 10-6 risicocontour. 
 
Belemmeringenstrook 
Conform artikel 14, lid 1 van het Bevb dient een bestemmingsplan de ligging weer te 
geven van de in het plangebied aanwezige buisleidingen alsmede de daarbij behorende 
belemmeringenstrook ten behoeve van het onderhoud van de buisleiding. De 
belemmeringenstrook bedraagt voor deze 40 bar gasleidingen tenminste 4 meter aan 
weerszijden van een buisleiding, gemeten vanuit het hart van de buisleiding. 
 
Verantwoording GR 
Naast de numerieke waarde van het GR, zoals de ligging van het GR ten opzichte van 
de oriëntatiewaarde en de toename daarvan ten opzichte van de nulsituatie, dient ter 
beoordeling van het GR en de verantwoording daarvan (conform artikel 12, lid 1 van het 
Bevb) ook gekeken te worden naar kwalitatieve aspecten, zoals: 
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- zelfredzaamheid; 
- bestrijdbaarheid van het incident; 
- nut en noodzaak; 
- het tijdsaspect en; 
- mogelijk risico reducerende maatregelen. 

 
Uit de berekeningen van destijds (vigerende situatie) bleek al dat geen GR was waar te nemen 
(fN-curve) binnen het invloedsgebied van de transportleiding. Aangenomen kan worden dat het 
aantal mensen binnen de 1% letaliteitszone, maar buiten de 100% letaliteitszone nagenoeg  
onveranderd blijft (zie figuur 4). Een nieuwe GR berekening is dan niet noodzakelijk. 
 

 
Figuur 4: Positionering 1% letaliteitszone ten opzichte van de 

   nieuw bouwvlakken 
 

Alles in ogenschouw te hebben genomen kan geconcludeerd worden dat in de nieuwe situatie 
ook geen GR is waar te nemen en de hoogte van het GR dus geen belemmering vormt voor de 
ruimtelijke planvorming. 
 
De zelfredzaamheid heeft betrekking op de mogelijkheden voor personen in het 
invloedsgebied om zichzelf in veiligheid te brengen (of in veiligheid gebracht te worden). 
Niet-zelfredzame personen binnen een invloedsgebied van een risicobron zijn vanuit 
hulpverleningsperspectief onwenselijk. Geadviseerd wordt om geen gebouwen binnen de 1% 
letaliteitszone ruimtelijk in te plannen waarin zich niet-zelfredzame personen in bevinden. 
 
Advies Brandweer Fryslân 
Brandweer Fryslân zal zich, zoals gezegd, nog moeten uitlaten over de aspecten 
bestrijding en beperking van rampen, bereikbaarheid en zelfredzaamheid van personen, 
zodat vervolgens een volledige verantwoording van het GR kan plaatsvinden. 
 
Conclusie 
Ondanks maatregelen ter verhoging van de veiligheid kunnen risico’s nooit voor 100% 
worden weggenomen. Ook na het nemen van veiligheidsverhogende maatregelen zal 
een restrisico blijven bestaan. 
 
Met behulp van het uitvoeren van de verantwoordingsplicht voor het GR en het advies 
van Brandweer Fryslân, dient het bevoegd gezag zich uit te spreken over de 
aanvaardbaarheid van het restrisico. Voor wat betreft de acceptatie van het restrisico 
dient ook het belang van de ontwikkeling meegewogen te worden. 
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Geconcludeerd kan worden dat het aspect externe veiligheid (vooralsnog) geen 
belemmering vormt voor de haalbaarheid van voorliggend plan. Belangrijk is dat bij de 
vervangende nieuwbouw en renovatie van bestaande bebouwing rekening wordt 
gehouden met de groep niet zelfredzame personen. Niet-zelfredzame personen binnen 
een invloedsgebied van een risicobron zijn vanuit hulpverleningsperspectief onwenselijk. 
Geadviseerd wordt om geen gebouwen binnen de 1% letaliteitszone ruimtelijk in te  
plannen waarin zich niet-zelfredzame personen in bevinden. 
 


