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Bijlage 5:     

 

ODNV  ADVIES E.V.  ZUIDERZEESTRAATWEG 5, HIERDEN 

beperkte verantwoording groepsrisico in het kader van spoorlijn Zwolle – Amersfoort 

 
Op basis van het Bevt dient voor een ruimtelijk besluit buiten de 200 meter vanaf de 

transportroute ingegaan te worden op: 

- De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van 
een ramp op die weg, spoorweg of dat binnenwater; 

- De mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op die 
weg, spoorweg of dat binnenwater een ramp voordoet. Dit is alleen van toepassing 
op nog niet aanwezige (beperkt) kwetsbare objecten. 

Daarnaast stelt het Bevt dat de Veiligheidsregio in de gelegenheid gesteld moet worden om 

advies uit te kunnen brengen over de mogelijkheden van de bestrijdbaarheid en 

zelfredzaamheid.  

Uit de notitie ‘VGR voor standaard externe veiligheidssituaties1’ blijkt dat wanneer een 

ruimtelijk besluit buiten de 200 meter zone van een transportroute ligt en het besluit geen 

objecten toestaat voor verminderd zelfredzame personen, er sprake is van een standaard 

externe veiligheidssituatie. Voor deze situaties wordt de onderstaande verantwoording van 

het groepsrisico gehanteerd. De Veiligheidsregio heeft op ……. 2016 bevestigd dat e.e.a. 

van toepassing is op het onderhavige besluit.  

Maatgevende scenario’s 

De maatgevende scenario´s voor de mogelijkheden voor de bestrijdbaarheid en 

zelfredzaamheid waarbij het plangebied binnen het invloedsgebied van brandbare gassen en 

toxische vloeistoffen/gassen ligt is een wolkbrandexplosie en een toxische wolk. 

Onderstaand is vanuit deze scenario’s ingegaan op de mogelijkheden voor de 

bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. 

De mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van 

een ramp  

Bij een calamiteit zal de brandweer zich inzetten om effecten ten gevolge van het incident te 

beperken of te voorkomen. Deze inzet zal voornamelijk plaatsvinden bij de bron. De 

brandweer richt zich dan niet direct op het bestrijden van effecten in of nabij het plangebied. 

Eventuele secundaire branden in het plangebied kunnen met behulp van de primaire 

bluswatervoorzieningen worden bestreden door de brandweer. De mogelijkheden voor 

bestrijdbaarheid worden daarom niet verder in beschouwing genomen. 

De mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen 

Bij een calamiteit is het belangrijk dat de aanwezigen in het plangebied worden geïnformeerd 

hoe te handelen bij een incident.  

                                                           
1 Royal HaskoningDHV, april 2015 met kenmerk MD-AF20150282. 
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Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde waarschuwings- en alarmeringspalen 

(WAS-palen) of NL-alert. Bij een scenario waarin toxische stoffen vrijkomen, is het advies om 

te schuilen in een gebouw, waarvan ramen, deuren en ventilatie gesloten kunnen worden. Bij 

een wolkbrandexplosie scenario is het advies om te vluchten van de risicobron af. 

Conclusie 

Op basis van de hierboven genoemde overwegingen kan worden geconcludeerd dat er 

voldoende mogelijkheden voor de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid zijn. Dit betekent dat 

er geen nadere eisen aan het plan worden gesteld in het kader van het milieuaspect externe 

veiligheid. 

 

 


