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Steunpunt externe veiligheid Groningen

1 Inleiding
De gemeente Groningen heeft het Steunpunt Externe Veiligheid Groningen gevraagd om een nadere 
berekening te maken voor het groepsrisico (GR) van een LPG tankstation, gelegen aan de Europaweg 
6 te Groningen. 
Aanleiding is dat er rondom het bestaand LPG tankstation veel bevolking aanwezig is en de mogelijke 
wens om indien wenselijk de vergunning te ehrzien. De omgeving bestaat uit bedrijven van 
verschillende aard waar in zich grote aantallen mensen bevinden. Volgens het RIVM1 mogen er 
maximaal 217 personen aanwezig zijn binnen het invloedsgebied zonder dat de oriënterende waarde 
wordt overschreden. Een globale schatting levert op dat er meer dan 217 personen binnen het 
invloedsgebied aanwezig is. Dit betekent dat er sprake is van een mogelijke overschrijding van het 
groepsrisico. Een andere reden voor een berekening is het feit dat er geen sprake is van een 
homogene verdeling van de aanwezige personen over het invloedsgebied. 
Om na te gaan of er daadwerkelijk sprake is van een overschrijding is een berekening gemaakt van 
het groepsrisico met het programma Safeti-NL (versie 6.53). Dit pakket is door het ministerie 
aangewezen als het enige rekenprogramma dat voor het berekenen van externe veiligheidsrisico's 
rond inrichtingen mag worden gebruikt. Voor de berekening van het GR is gebruik gemaakt van een 
Safeti-NL file (dd 20 december 2007) die door het RIVM is opgesteld voor het berekenen van het 
plaatsgebonden risico (PR) bij een LPG tankstation. De gegevens in die file zijn door ons aangepast 
voor deze GR-berekening.
De berekening is gebaseerd op:
 de ‘Handleiding risicoberekening BEVI, versie 3.0’ van 1 januari 2008;
 het RIVM-document ‘QRA-berekening LPG-tankstations’ van 20 december 2008; en 
 het RIVM-document ‘Toelichting PSU-file: Voorbeeld risicoberekeningen LPG-tankstations’.

2 Beschrijving van het tankstation

2.1 Algemeen
Het LPG tankstation heeft een Wm vergunning waarin nog geen maximale doorzet aan LPG is 
opgenomen. De gemeente gaat in principe uit van een doorzet van minder dan 1500 m3 LPG per jaar. 
De opslag tank heeft een inhoud van 40 m3 (waterinhoud) en is ondergronds uitgevoerd. Het 
tankstation is gelegen aan de Europaweg 6, de tank, het vulpunt, en de opstelplaats van de tankauto 
zijn gelegen aan de achterzijde van het tankstation. De opstelplaats van de tankauto is te typeren als 
een situatie die valt onder de omschrijving overige situaties zoals genoemd in het document 'QRA 
berekening LPG tankstations' van het RIVM.
Voor het tankstation zijn de volgende coördinaten, welke door de gemeente Groningen zijn 
opgegeven, gebruikt:
Tabel 1 overzicht coördinaten
onderdeel X coördinaat Y coördinaat
opslagtank 234.963 581.605
vloeistofleiding 234.956 581.610
afleverleiding 234.956 581.586
vulpunt 234.951 581.616
tankauto 234.955 581.620
pomp 234.955 581.619
losslang 234.952 581.617

De positie van de diverse onderdelen, zoals die zijn ingevoerd in de berekening, zijn voor het overzicht 
aangegeven in Figuur 1.

1 Zie document Groepsrisico bij LPG-tankstations & wijziging Revi (LPG-tankauto wel voorzien van 
hittewerende coating) - RIVM, 20 december 2007
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Figuur 1 Overzicht modelpunten

Andere gegevens met betrekking tot leidingen en afstanden tot het LPG vulpunt staan weergegeven in 
onderstaande tabellen.
Tabel 2 Leidinggegevens
Leiding Diameter Lengte

Vloeistofleiding2 2 inch 18 m

Afleverleiding3 1¼ inch 2*84 m

2deze is gedefinieerd als de leiding van het vulpunt naar de tank
3deze is gedefinieerd als de leiding van de tank naar de afleverzuil
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Tabel 3 Afstanden tot LPG vulpunt
Nr Object Toetsingsafstand Werkelijke afstand
1 LPG-afleverzuil 17,5 m > 60
2 Benzine afleverzuil 5 m ± 45
3 Opstelplaats benzine tankauto 25 m 25,5
4 Gebouw zonder brandbescherming

 (en maximaal 50% gevelopeningen)
- hoogte < 5 m 10 34
- 5 m < hoogte < 10 m 15
- hoogte > 10 m 20
Gebouw met brandwerende 
voorzieningen4

- hoogte < 5 m 5 34
- 5 m < hoogte < 10 m 10
- hoogte > 10 m 15

2.2 Omgeving
Het tankstation is gelegen aan een drukke doorgaande weg. Direct achter het tankstation langs ligt 
garage een parkeerterrein waarin verschillende bedrijven zijn gelegen. Ook is er een kantoorgebouw 
in de nabije omgeving gelegen. In Figuur 2 Overzicht bevolking is een overzicht gegeven van de 
omgeving.

3 De kwantitatieve risico analyse
Voor de berekening van het GR is gebruik gemaakt van een Safeti-NL file (dd 20 december 2007) die 
door het RIVM is opgesteld voor het berekenen van het plaatsgebonden risico (PR) bij een LPG 
tankstation. Dit model is aangepast voor de situatie van dit tankstation. In dit hoofdstuk wordt 
beschreven wat de invoerparameters zijn voor de berekening.

3.1 Weersomstandigheden en ruwheidslengte.
De weersomstandigheden en de ruwheidslengte zijn van belang voor verspreiding van de vrijgekomen 
LPG. Deze parameters zijn aangepast voor de plaatselijke omstandigheden.
De gebruikte weersomstandigheden in de berekening gedurende de dag zijn; 
Eelde, B3, D1,5, D5, D9. De weertypes zijn verdeeld over de verschillende windrichtingen, waarbij 
rekening is gehouden met het voorkomen van dit weertype per windrichting.
De gebruikte weersomstandigheden in de berekening gedurende de nacht zijn; Eelde, D1,5, D5, D9, 
E5, F1,5. De weertypes zijn verdeeld over de verschillende windrichtingen, waarbij rekening is 
gehouden met het voorkomen van dit weertype per windrichting.
Voor de ruwheidslengte is 3.0 meter ingevoerd zoals opgegeven in de Handleiding rekenmethodiek 
Bevi..

3.2 Faalkansen
In het onderstaande is vermeld welke faalfrequenties zijn gebruikt in de risicoberekening. De 
vetgedrukte getallen verschillen van de faalfrequenties die de RIVM standaard in het model gebruikt. 
Deze getallen zijn aangepast aan de plaatselijke situatie conform de RIVM-memo ‘QRA berekening 
LPG-tankstations’.

4 In het besluit LPG-tankstations wordt 30 minuten brandwerendheid aangehouden
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3.2.1 Scenario's met betrekking tot opslag

Scenario’s voor opslagvat onder druk Basisfrequentie 
(jaar-1)

factor Frequentie (jaar-1)

O.1 opslagvat - Instantaan falen 5 * 10-7 5 * 10-7

O.2 opslagvat – 10 minuten 5 * 10-7 5 * 10-7

O.3 opslagvat – 10 mm gat 1 * 10-5 1 * 10-5

O.4 vloeistofleiding – Breuk 2" 5 * 10-7/m 18 m 9 * 10-6

O.5 vloeistofleiding – lek 0,2" 1,5 * 10-6/m 18 m 2,25 * 10-5

O.6 afleverleiding –breuk 1,25" 5 * 10-7/m 168 m 8,4 * 10-5

O.7 afleverleiding – lek 0,125" 1,5 * 10-6/m 168 m 2,52 * 10-4

De faalfrequenties van de leiding zijn aangepast voor de lengte van de leidingen.

3.2.2 Scenario's voor de verlading
De scenario's voor verlading gaan uit van het aantal verladingen dat nodig is voor een doorzet van 
1000 m3, dit tankstation is een doorzet van 1500 m3 vergund. Daarom is voor de verladingsfrequenties 
een factor 1,5 toegevoegd. Daarmee wordt het risico van een langere aanwezigheid van de tankauto 
in overeenstemming gebracht met de hogere doorzet.
Scenario voor de LPG-tankauto Basisfrequentie 

(jaar-1)
factor Frequentie (jaar-1)

T.1 tankauto - Instantaan falen 
(vulgraad 100%)

5 * 10-7 70 * 0,5/8766*1.5 3 * 10-9

T.2 tankauto – grootste aansluiting 
(vulgraad 100%)

5 * 10-7 70 * 0,5/8766*1.5 3 * 10-9

Verklaring overige factoren:
70 = aantal verladingen per jaar
0,5 = tanken duurt 30 minuten
8766 = aantal uren per jaar

Scenario’s door brand tankauto;
warme BLEVE

BLEVE frequentie 
(uur-1)

factor Frequentie 
(jaar-1)

B.1 BLEVE tankauto (vulgraad 100%) 5,8 * 10-10 70*0,5*0,05*1,5 1,52 * 10-9

Verklaring overige factoren:
70 = aantal verladingen per jaar
0,5 = tanken duurt 30 minuten
0,05 = gebruik hittewerende coating

Scenario’s van de tankauto 
voorzien van een hittewerende 
coating; warme BLEVE

Brandfrequentie
(per 100 verladingen)

factor Frequentie 
(jaar-1)

B.2 BLEVE tankauto (vulgraad 100%) 2 * 10-7 0,7*0,33* 
0,19*0,05*1,5

6,58 * 10-9

B.3 BLEVE tankauto (vulgraad 67%) 2 * 10-7 0,7*0,33* 
0,46*0,05*1,5

1,59 * 10-10

B.4 BLEVE tankauto (vulgraad 33%) 2 * 10-7 0,7*0,33* 
0,73*0,05*1,5

2,53* 10-9

Verklaring factoren:
0,7 = 70 verladingen per jaar ipv 100
0,33 = BLEVE scenario verdeeld over 3 scenario’s met verschillende vulgraad
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0,19, 0,46 en 0,73 = correctie van de kans voor de vulgraad van de tankauto (vollere tank, kleinere 
kans op bleve, doordat er meer massa moet worden opgewarmd)
2 * 10-6 = brandfrequentie per 100 verladingen voor de situatie dat de afstand van opstelplaats van de 
benzine tankauto en afstand van de benzine afleverzuil tot het vulpunt buiten de toetsingsafstanden 
ligt van tabel 4 van RIVM-memo ‘QRA berekening LPG-tankstations)

Scenario’s van de tankauto 
voorzien van een hittewerende 
coating; koude BLEVE

Faalfrequentie
(per 100 verladingen)

Factor Frequentie 
(jaar-1)

B.5 BLEVE tankauto (vulgraad 100%) 2,3 * 10-7 0,7*0,33*1,5 1,66*10-8

B.6 BLEVE tankauto (vulgraad 67%) 2,3 * 10-7 0,7*0,33*1,5 1,66*10-8

B.7 BLEVE tankauto (vulgraad 33%) 2,3 * 10-7 0,7*0,33*1,5 1,66*10-8

Verklaring factoren:
0,7 = 70 verladingen per jaar ipv 100
0,33 = BLEVE scenario verdeeld over 3 scenario’s met verschillende vulgraad 
2,3 * 10-7 = faalfrequentie per 100 verladingen indien de opstelplaats van de tankauto valt onder de 

overige situaties.

Scenario’s falen pomp Basisfaal-
frequentie

Factor Frequentie 
(jaar-1)

P.1 Breuk pomp, doorstroombegrenzer 
sluit

1 * 10-4 0,94 * 70 * 0,5/8766*1,5 5,63 * 10-7

P.2 Breuk pomp, doorstroombegrenzer 
sluit niet

1  * 10-4 0,06 * 70 * 0,5/8766 *1,5 3,60 * 10-8

P.3 lek pomp 4,4  * 10-3 70 * 0,5/8766*1,5 2,64 * 10-5

Verklaring factoren:
70 = aantal verladingen per jaar 
0,5 = verladingsduur van half uur.
0,06  en 0,94 = effecten van de doorstroombegrenzer ; aangenomen is dat deze bij het breukscenario 
een faalkans heeft van 0,06 en niet in werking treedt bij het lekscenario.

Scenario’s falen van de 
losslang

Basisfaal-
frequentie

Factor Frequentie (jaar-1)

L.1 Breuk losslang 2”,
doorstroombegrenzer sluit

4 * 10-6 0,88 * 0,1 * 70 * 0,5*1,5 1,85 * 10-5

L.2 Breuk losslang 2”,
doorstroombegrenzer sluit niet

4 * 10-6 0,12 * 0,1 * 70 * 0,5*1,5 2,52 * 10-6

L.3 Lek losslang 2” 4 * 10-5 70 * 0,5*1,5 2,10 * 10-3

Verklaring factoren:
70 = aantal verladingen per jaar 
0,5 = verladingsduur van half uur.
4 * 10-6 = de breukfrequentie voor losslangen.
0,1 = correctiefactor aangezien de faalfrequentie voor breuk bij LPG-tankstations een factor 10 lager is 
dan de standaard faalfrequentie voor Brzo-inrichtingen.
0,12 en 0,88 = effecten van de doorstroombegrenzer. Aangenomen is dat deze
een faalkans heeft van 0,12 bij het breukscenario en niet in werking treedt bij het
lekscenario.
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3.3 Bevolking
Er zijn bevolkingsgebieden gedefinieerd waarvoor zowel voor de dag als de nacht situatie is 
aangegeven hoeveel personen zich binnen het betreffende gebied bevinden. De gebruikte 
bevolkingsgegevens zijn opgegeven door de gemeente en zijn gedetailleerd ingevoerd binnen 150 
meter rondom het vulpunt. In Tabel 4 Gedefinieerde bevolkingsgebieden zijn de gedefinieerde 
bevolkingsgebieden en bijbehorende bevolkingsaantallen weergegeven. In Figuur 2 zijn de 
bevolkingsgebieden geografisch weergegeven.
Overeenkomstig de 'Handreiking groepsrisicoverantwoording' is voor de standaard 
bewoningsoppervlakken gerekend met 50% aanwezigheid voor de dagsituatie.
Omdat de opgave van de gemeente niet conform de Handreiking verantwoording groepsrisico is, maar 
gebaseerd op een opgave van de bedrijven, is er een tweede set aan bevolkingsgegevens gemaakt 
en separaat doorgerekend. Deze tweede set is voor de winkels gebaseerd op de handreiking en voor 
het garagebedrijf op een gemiddelde aanwezigheid.
Daarnaast is er een opsplitsing gemaakt naar avond en nacht om de verschillen in aanwezigheid 
gedurende koopavonden mee te kunnen nemen. Standaard wordt voor de dagperiode gehanteerd 
voor de periode van 8.00 uur tot 18.30 uur. De nacht is in deze situatie opgedeeld in avond en nacht 
waarbij de avond van 18.30 uur tot 21.30 uur is gedefinieerd. Dit betekent dat de factoren voor de 
berekening van het aandeel nacht is aangepast. Voor de avond is een factor 0.125 (3/24) gehanteerd 
en voor de nacht een aandeel van 0.435 (0.56-0.125).

Tabel 4 Gedefinieerde bevolkingsgebieden

Bevolking
opgave gemeente aangepast
dag avond nacht dag avond nacht

0 garagebedrijf 70 20 0 40 20 0
1 woningen De Meeuwen 27,6 55,2 55,2 27,6 55,2 55,2
2 restaurant 50 20 20 50 40 20
3 kantoor De meeuwen 150 0 0 150 0 0
4 winkels 103 0 0 352 0 0
5 kantoor vd Moolenpark 275 0 0 275 0 0
6 DHZ winkel 80 80 0 142 142 0

Figuur 2 Overzicht bevolking
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3.4 Ontsteking
Er is geen ontstekingsset (ignitionset) aangemaakt voor de GR berekening, aangezien Safeti-NL 
automatisch een ontstekingskans meeneemt voor de gedefinieerde bevolkingsgebieden5. In de 
gedefinieerde gebieden komen geen ontstekingsbronnen voor die apart moeten worden opgenomen.

3.5 Parameter
Societal dag: bij general parameters is het vinkje voor 'use free field modelling' weg gehaald.
Societal nacht: bij general parameters is het vinkje voor 'use free field modelling' weg gehaald.

4 De resultaten

4.1 Inleiding
Het belangrijkste resultaat van de berekening is de Fn curve. In de curve wordt de kans op het 
overlijden van een groep personen ten gevolge van een ongeval binnen de inrichting weergegeven. 
Tevens wordt de oriënterende waarde voor de kans op het overlijden van een groep personen 
weergegeven. Op deze manier kan de uitkomst van de berekening direct worden gespiegeld aan de 
oriënterende waarde. 

4.2 Berekening volgens oorspronkelijk opgave
De Fn curve van de uitgevoerde berekening volgens opgave van de gemeente Groningen is 
weergegeven in Figuur 3 Fn curve opgave gemeente.
Uit deze grafiek blijkt dat er sprake is van overschrijding van de oriënterende waarde net boven de 
200 slachtoffers. Het maximaal aantal slachtoffers is circa 400.
Uit Figuur 4 Fn curve uitgesplitst is op te maken dat de opslag tank in de dagperiode in grote mate 
verantwoordelijk is voor het overschrijden van de oriënterende waarde.
Figuur 3 Fn curve opgave gemeente

5 Opgave van het Centrum voor Externe Veiligheid van het RIVM
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Figuur 4 Fn curve uitgesplitst

4.3 Berekening volgens handreiking
De Fn curve van de uitgevoerde berekening volgens de handreiking groepsrisicoverantwoording is 
weergegeven in Figuur 5 Fn curve volgens handreiking.
Uit deze grafiek blijkt dat er sprake is van overschrijding van de oriënterende waarde net boven de 
200 slachtoffers. Het maximaal aantal slachtoffers is circa 500.
Figuur 5 Fn curve volgens handreiking
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Uit Figuur 6 Fn curve handreiking uitgesplitst is op te maken dat ook deze overschrijding vooral wordt 
veroorzaakt door de opslag van LPG in de ondergrondstank in de dagperiode.

Figuur 6 Fn curve handreiking uitgesplitst

Als laatste wordt opgemerkt dat het uitgangspunt is geweest dat naast de in Tabel 4 Gedefinieerde
bevolkingsgebieden, geen nieuwe ontwikkelingen meegenomen zijn.

4.4 Conclusie
In beide situaties wordt een overschrijding van de oriënterende waarde gevonden die voornamelijk 
wordt veroorzaakt door de ondergrondse tank. Dit is er 1 met een inhoud van 40m3 veelal wordt een 
tank van 20 m3 gebruikt.

4.5 Advies
Geadviseerd wordt om naast de absolute hoogte van het GR ook alle andere aspecten te bekijken en 
op een rij te zetten. Om op basis van alle relevante aspecten een eindconclusie te maken met 
betrekking tot de aanvaardbaarheid van het risico en de eventuele wenselijke maatregelen dit risico te 
beperken.
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1 Inleiding
Op 8 juli 2009 is het rapport gemaakt waarin de berekening van het groepsrisico voor het LPG 
tankstation aan de Europaweg 6 te Groningen is beschreven. Nu blijkt in de vigerende vergunning 
opgenomen dat de bevoorrading van LPG alleen in de nachtperiode mag plaatsvinden. De gemeente 
heeft verzocht om deze beperking in de berekening te verwerken en de resultaten te presenteren. 
Daarnaast vraagt de gemeente de rekenresultaten van het beperken van de doorzet naar 1000 m3 per 
jaar.
Kortom er wordt een berekening gevraagd voor een doorzet van 1500 m3 en verlading in de 
nachtperiode en een berekening voor een doorzet van 1000 m3 en verlading in de nacht.  De 
uitkomsten van de berekeningen zijn fN curves. De beoordeling van de resultaten zal de gemeente 
zelf doen.

2 Berekeningen

2.1 Inleiding
In het rapport van 8 juli zijn twee berekeningen gemaakt 1 met bevolking volgens opgave van de 
gemeente en 1 met een bevolking op basis van de Handreiking groepsrisico. De voor dit rapport 
uitgevoerde berekeningen gaan uit van de opgave van de gemeente aangezien die uitgaan van de 
werkelijke situatie.

2.2 Verlading in de nachtperiode
In de Wm vergunning is bepaald dat de bevoorrading van LPG moet plaatsvinden tussen 24.00 en 
08.00 uur. De berekening is hierop aangepast door de factoren aan te passen. De factor voor de 
verlading in de dagperiode en de avondperiode op 0 gezet en de factor voor verlading in de 
nachtperiode op 1. Dit betekent dat alle verladingen worden toegerekend aan de nachtperiode. In 
Figuur 1 overzicht factoren is in kolom 2 weergegeven hoe de factoren worden toegerekend aan een 
periode.
Figuur 1 overzicht factoren
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2.3 Verlagen doorzet naar 1000m3 LPG per jaar
De aanpassing bestaat uit het verlagen van de factor voor de verlading. De oorspronkelijke 
berekening is gebaseerd op een doorzet van 1500 m3. Een verlaging met 500 m3 betekent een 
risicoverlaging met een factor 0.333. Daarom is de factor voor de verlading in de nacht verlaagt naar 
0.667. In Figuur 1 overzicht factoren is dit weergegeven in kolom 3. Voor de berekening van beide 
situaties zijn beide kolommen aangezet.

3 Resultaten
De fN curve is berekend voor de verlading in de nachtperiode met een doorzet van 1500 m3 en voor 
een doorzet van 1000 m3, beide zijn weergegeven in Figuur 2 fN curves.
Figuur 2 fN curves
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Verantwoording groepsrisico ten gevolge van de A7 

 

 

Voor bestemmingsplan Sontweggebied-Damsterdiep is voor de verantwoording 

groepsrisico ten gevolge van de A7 gebruik gemaakt van de verantwoording 

groepsrisico voor het bestemmingsplan Oosterpoort 

 



Verantwoording Groepsrisico 

 

Bestemmingsplan 

‘Oosterpoort’ 

 
Inleiding 

Het bestemmingsplan Oosterpoort heeft te maken met diverse risicobronnen. Deze bevinden zich aan 

de rand van het plangebied. Het gaat hierbij om het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor en de 

Rijksweg A7. 

Één van deze risicobronnen betreft de Rijksweg A7. Uit onderzoek blijkt dat in de huidige situatie 

sprake is van een hoog groepsrisico voor deze transportroute. De zogenaamde oriëntatiewaarde wordt 

overschreden. 

Vanwege de overschrijding van de oriëntatiewaarde bestaat een verantwoordingsplicht. De 

verantwoordingsplicht is verankerd in het BEVI
1
. In de ‘Circulaire RNVGS’

2
 is een vergelijkbare 

verplichting opgenomen. Uitgangspunten voor de verantwoording zijn de ‘Veiligheidstoets’
3
, 

Beleidsregel externe veiligheid van de gemeente Groningen 
4
 alsmede de Handreiking 

Verantwoordingsplicht Groepsrisico (VROM, 2007).  

 

 
Opzet verantwoording 

Conform de verantwoordingsplicht gaan we hierna in op: 

1. Groepsrisico, omvang en oorzaak 

2. Invloedsgebied 

3. Personendichtheid 

4. Vervoersstromen, aard en omvang van gevaarlijke stoffen 

5. Bijdrage van het bestemmingsplan aan het groepsrisico 

6. Risicobeperkende maatregelen 

7. Bestrijdbaarheid van de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen  

8. Zelfredzaamheid 

 

 
1. Groepsrisico 

Meerdere risicobronnen veroorzaken groepsrisico’s in het plangebied. De overschrijding van de 

oriëntatiewaarde voor het groepsrisico is echter volledig toe te schrijven aan één risicobron, te weten 

de Rijksweg A7. Over deze transportroute vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Het betreft een 

van de aan- en afvoerroutes van de Eemshaven en het chemiepark Delfzijl. Aangezien alleen de A7 

overschrijding van de oriëntatiewaarde laat zien gaat deze verantwoording alleen in op deze 

risicobron. 

 

In december 2010 heeft de Milieu Dienst van de gemeente Groningen een risicoberekening gedaan 

voor de A7.  Hierbij is het tracé ter hoogte van het openluchtzwembad ‘De Papiermolen’ tot aan de 

Lubeckweg onderzocht. Conform de Circulaire RNVGS is het groepsrisico berekend met de 

zogenoemde referentiewaarden uit het zowel het nationaal basisnet als het provinciaal basisnet 

Groningen. 

 

 

 

                                                 
1
 Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, ministerie van VROM, 2004. 

2
 Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen, ministeries van VenW, BZK en VROM, 2004.  

3
 ‘Een toets op externe veiligheid in ruimtelijke plannen’, eindrapportage project 3.2, BEVI in RO, 

Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2004-2005, Groningen, 2005. 
4
 ‘Beleidsregel externe veiligheid’, gemeente Goningen, 2010. 

 



 

 

 

Hieronder volgt een korte toelichting op het groepsrisico. 

 

 
 
Het groepsrisico valt niet grafisch weer te geven met risicocontouren langs een transportas maar wordt 

weergegeven in een grafiek met een zogenaamde fN-curve. In deze grafiek wordt het overlijden van 

een groep met een bepaalde omvang afgezet tegen de kans daarop per jaar. Zoals hiervoor gezegd 

geldt voor de oriëntatiewaarde de formule 10
-2

/N
2
 per strekkende kilometer. Dit quotiënt resulteert in 

een lijn die in de fN-curve kan worden weergegeven. 

In de navolgende figuur staat een voorbeeld van een fN-curve met daarin ook de oriëntatiewaarde. 

 

 
Figuur 1: Voorbeeld van een fN-curve 

 
In onderstaande figuur wordt de FN-curve voor de Rijskweg A7 in het traject tussen 

openluchtzwembad ‘De Papiermolen’ en de Lubeckweg weergegeven. 

Kader Groepsrisico/oriëntatiewaarde 
 
Het groepsrisico is de kans per jaar per kilometer transportroute dat een groep van 10 of meer 
personen in de omgeving van de transportroute in één keer het dodelijk slachtoffer wordt van een 
ongeval op die transportroute. 
 
Voor het groepsrisico is een oriëntatiewaarde vastgesteld die afhankelijk is van het aantal 
dodelijke slachtoffers per kilometer transportroute: 

 voor 10 of meer dodelijke slachtoffers is de oriëntatiewaarde gelijk aan 10
-4

  
(is een kans van 1 op 10.000 per jaar);  

 voor 100 of meer dodelijke slachtoffers is dit gelijk aan 10
-6;

  

 voor 1000 of meer dodelijke slachtoffers is dit gelijk aan 10
-8

 
(voor deze en tussenliggende waarden geldt overigens de formule 10

-2
/N

2
, 

waarbij N gelijk is aan het aantal dodelijke slachtoffers). 
 
De gedachte achter de norm is dat er strengere eisen worden gesteld naarmate er meer mensen 
risico lopen In tegenstelling tot de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico mag van de 
oriëntatiewaarde voor het groepsrisico door het Bevoegd Gezag gemotiveerd worden 
afgeweken. 



 
 

Figuur 2: Risicocurve A7 

 
Uit het onderzoek blijkt dat sprake is van een hoog groepsrisico voor het gehele onderzochte traject 

van de A7. De oriëntatiewaarde (diagonale, zwarte stippellijn in figuur 2) wordt duidelijk 

overschreden. Hierbij gaat het om een bestaande situatie. De actualisatie van het bestemmingsplan 

verandert deze situatie niet. 

 

 
2. Invloedsgebied 

In de Circulaire RNVGS wordt het invloedsgebied beschreven als het gebied waarin personen nog 

worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico. Dit gebied wordt bepaald door de 

berekening van het grootst mogelijke ongeval waar nog bij 1 % van de blootgestelde personen 

dodelijk letsel optreedt. De omvang van het invloedsgebied is daarom afhankelijk van de schadelijke 

eigenschappen van de vervoerde gevaarlijke stoffen en de hiermee verbonden potentiële 

ongevallenscenario’s. Alle personen binnen het invloedsgebied worden meegeteld bij de berekening 

van het groepsrisico. 

 

Voor de onderhavige situatie gelden drie mogelijke ongevallenscenario’s, te weten een BLEVE
5
, een 

plasbrand en een giftige gaswolk. Deze ongevallen kunnen worden veroorzaakt door het ontsnappen 

van respectievelijk brandbare gassen en/of vloeistoffen, alsmede het verdampen van giftige 

vloeistoffen.  

 

 

                                                 
5
 BLEVE staat voor Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion 



In onderstaande tabel staat een overzicht van de ongevallenscenario’s en de bijbehorende 

effectgebieden. 

 
 

Stofcategorie Voorbeeldstof Aanduiding* Scenario Invloedsgebied 

1 % letaliteit (m) 

brandbare gassen propaan GF3 BLEVE 230 

brandbare vloeistoffen pentaan LF1/LF2 plasbrand 60 

giftige vloeistoffen acrylnitril LT1/LT2 toxische wolk 200 

Figuur 3: ongevallenscenario’s en effectgebieden voor de A7  

Bron: Handreiking ‘Verantwoorde brandweeradvisering’, IPO, februari 2010 

* zie voor de codering de toelichting onder ‘4. Vervoersstromen’ 

 

 

Uit het voorgaande blijkt dat het effectgebied van het meest vergaande ongeval (BLEVE) zich 

uitstrekt tot 230 meter aan weerszijden van de snelweg. Het plangebied ligt grotendeels binnen het 

invloedsgebied. Op grond van de Circulaire RNVGS moeten de risico’s per kilometer transportroute 

worden bezien. Het te beschouwen invloedsgebied heeft daarom een afmeting van 970.000 m² oftewel 

97 ha
6
.  

 

 
 
 
 
3. Personendichtheid 

 
In de bestaande situatie verblijven overdag circa 8900 mensen in het beschouwde invloedsgebied van 

de A7. 

 

Een groot deel (7500 personen) betreft medewerkers van bedrijven. ’s Nachts bevinden zich circa 

2650 mensen binnen dit gebied. In het invloedsgebied liggen delen van de bedrijfsterreinen 

Kempkensberg, Winschoterdiep O.Z.(Europapark), Beneluxweg W.Z., alsmede van de woonwijk De 

Oosterpoort.  Op alle genoemde bedrijfsterreinen staan zogenaamde hoogwaardige bedrijven met veel 

kantoorruimte. Deze drie bedrijfterreinen kennen daarom een hogere personendichtheid. In het 

beschouwde deel van de woonwijk De Oosterpoort staat voornamelijk laagbouw. In dit deel van het 

invloedsgebied verblijven relatief weinig mensen. 

 

                                                 
6
 Lengte 2100 m (2,1 km transportroute), breedte 460 m (230 m aan weerzijde van de snelweg) 

Kader BLEVE 
 
Als gevolg van het door verhitting oplopen van de druk of mechanische beschadiging kan een 
reservoir voor vloeibaar gas bezwijken. Indien het vrijkomende gas direct ontstoken wordt vindt een 
zogeheten BLEVE plaats. Bij de verbranding van deze kokende brandbare vloeistof kan een 
vuurbol met een doorsnede van enige honderden meters verschijnen. Het is duidelijk dat dit 
gepaard gaat met een enorme stralingswarmte. De tijdsduur waarbinnen een zodanige BLEVE 
optreedt, is afhankelijk van de hittestraling en de vullingsgraad van het reservoir. Uit literatuur blijkt 
dat tussen het begin van een brand en een BLEVE 5 tot 30 minuten liggen. De mogelijkheid 
bestaat verder dat bij het bezwijken van het reservoir delen daarvan worden weggeslingerd. Hierbij 
kan tot op honderden meters schade en gevaar ontstaan. Tankdelen worden soms door de lucht 
verplaatst en in andere gevallen over de grond weggeslingerd. In de praktijk zijn afstanden tot 800 
meter waargenomen. De schade tengevolge van een BLEVE wordt voor het grootste deel bepaald 
door de optredende warmtestraling. Dit effect domineert de gevolgen van de optredende 
overdrukken. Binnen de vuurbol wordt 100% letaliteit verondersteld. 

 



De bedrijventerreinen Kempkensberg en Winschoterdiep O.Z.(Europapark) liggen aan de noordoost 

kant van de A7. Het bedrijventerrein Beneluxweg W.Z. ligt aan de noordwestkant van de A7. De 

woonwijk De Oosterpoort ligt aan de noordkant van de A7 en woonwijk De Linie is gesitueerd aan de 

zuidkant van deze transportroute. Het gebied kent voornamelijk een woonbestemming. Zoals 

hierboven vermeld heeft het invloedsgebied een oppervlak van 97 ha.  

 

 

4. Vervoersstromen 

De aard en de omvang van de huidige en toekomstige vervoersstromen zijn maatgevend voor de 

hoogte van het groepsrisico. In de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen en het 

Nationaal Basisnet zijn zogenoemde referentiewaarden gegeven voor de hoeveelheid transporten van 

gevaarlijke stoffen. Tevens zijn er in het provinciaal basisnet Groningen referentiewaarden 

opgenomen voor getelde wegvlakken voor provinciale wegen. Ook het traject van de A7 tussen het 

Julianaplein en het Europaplein behoort tot de getelde wegvakken. Deze actuele referentiewaarden 

hebben wij gebruikt voor de berekeningen met de bestaande vervoersstromen. 

 

In onderstaande figuur staat een overzicht van de transportstromen en de voorbeeldstoffen per 

categorie. 

 

Stofcategorie Aantal voertuigpassages per jaar 

Hoofdcategorie Aanduiding Voorbeeldstof Referentiewaarden 

nationaal basisnet 

Referentiewaarden 

provinciaal basisnet 

brandbare gassen GF3 propaan 1000  

brandbare vloeistoffen LF1 heptaan  665 

brandbare vloeistoffen LF2 pentaan  1997 

Figgr 3: Overzicht vervoersstromen voor de A7 

 
Voor gevaarlijke stoffen worden vier hoofdcategorieën onderscheiden: Gas of vloeistof (Liquid) en 

Toxisch of brandbaar (Flammable)  GT, LT, GF en LF.   

 

 
5. Bijdrage van het bestemmingsplan aan het groepsrisico 

Reden voor het hoge groepsrisico is de dichte woonbebouwing nabij de Rijksweg A7 in de bestaande 

situatie. Dit geldt in principe voor deze hele transportroute. De bedrijfsterreinen Beneluxweg W.Z. en 

Winschoterdiep O.Z.(Europapark) leveren de grootste bijdrage aan het groepsrisico. Daarnaast zorgt 

de bebouwing vanaf het Julianaplein (zowel aan de noord-als de zuidkant van de A7) tot en met de 

bebouwing ter hoogte van de Lubeckweg in gelijke mate voor een hoog risico. Op dit laatstgenoemde 

gedeelte wordt de oriëntatiewaarde overschreden. 



6. Risicobeperkende maatregelen 

Risicobron  

Maatregelen bij de risicobron (vervoer van gevaarlijke stoffen over de A7) hebben het meeste effect, 

aangezien deze ervoor kunnen zorgen dat de kans op een mogelijk ongeval (aanzienlijk) kleiner wordt, 

respectievelijk uiteindelijk wordt weggenomen. Het gaat hierbij om vermindering van het transport 

van gevaarlijke stoffen over de A7, verlaging van de snelheid of veiliger maken van de vrachtwagens. 

Deze maatregelen vallen echter onder andere wettelijke kaders en bevoegdheden. Het verkeer over de 

rijksweg wordt geregeld door het bevoegde gezag, Verkeer en Waterstaat. De gemeente Groningen 

kan in het kader van het bestemmingsplan geen invloed hierop uitoefenen. Daarom zijn brongerichte 

maatregelen in onderhavige situatie niet aan de orde. 

 

Risico-ontvanger 

Risicobeperkende maatregelen aan de kant van de risico-ontvanger zijn: 

a. niet bouwen in het plangebied; 

b. minder bouwen (bedrijfsoppervlak en/of bouwlagen); 

c. op grotere afstand van de A7 bouwen. 

 
Aangezien er geen nieuwbouw is er geen directe aanleiding om maatregelen te eisen en is dit aspect 

niet verder uitgekristalliseerd in deze.  

 

 

7. Bestrijdbaarheid 

Bij bestrijdbaarheid gaat het zowel om de voorbereiding op de bestrijding van een ramp of een zwaar 

ongeval, als om het beperken van de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om de 

gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat de hulpverleningsdiensten niet worden 

belemmerd in de uitvoering van hun hulpverlenende taken. Om de bestrijdbaarheid goed te kunnen 

verantwoorden, zijn de volgende aspecten door de regionale brandweer beoordeeld: 

- Effecten van een incident met gevaarlijke stoffen. 

- Bereikbaarheid van het plangebied en de risicobron. 

- Bluswatervoorzieningen in het plangebied en bij de risicobron. 

 

Effecten 

De brandweer heeft het plangebied beoordeeld op de effecten die hier kunnen optreden in geval van 

een ongeval met gevaarlijke stoffen. Hierbij is gekeken welke stoffen dan wel stofcategorieën een 

gevaar opleveren en tot op welke afstand effecten kunnen optreden. Het aspect bestrijdbaarheid is 

weliswaar niet ruimtelijk relevant, maar wel van belang voor de ruimtelijke afweging (verantwoording 

groepsrisico). 

 

Spoortraject Onnen-Groningen 

Uit de beoordeling blijkt, dat door het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoortracé Onnen-

Groningen drie ongevalscenario’s mogelijk zijn, namelijk een plasbrand, een explosie (BLEVE
7
) en/of 

het vrijkomen van een toxische wolk. Uit referentiescenario’s blijkt
8
 dat bij een plasbrand de 100% 

letaliteitgrens op 25 meter en de 1% letaliteitgrens op 45 meter ligt. Voor een explosie is dit 

respectievelijk 140 en 330 meter en voor een toxische wolk respectievelijk 400 en 1250 meter. Omdat 

het spoor tegen het plangebied ligt, zijn hier dodelijke effecten van een plasbrand, een explosie en een 

toxisch scenario mogelijk.  

 

Weg der Verenigde Naties (N7) 

Uit de beoordeling blijkt, dat door het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N7 ook drie 

maatgevende ongevalscenario’s mogelijk zijn, namelijk een plasbrand en een explosie (BLEVE) en/of 

het vrijkomen van een toxische wolk. Uit referentiescenario’s blijkt dat bij een plasbrand de 100% 

                                                 
7
 Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion; explosie van uitzettend gas ten gevolge van het koken van een 

vloeistof 
8
 Handreiking ‘Verantwoorde brandweeradvisering’, IPO, februari 2010 



letaliteitsgrens op 35 meter en de 1% letaliteitgrens op 60 meter ligt. Voor een explosie is dit 

respectievelijk 90 en 230 meter en voor een toxische wolk respectievelijk 30 en 200 meter. Omdat de 

N7 aan de rand van het plangebied ligt, zijn hier letale effecten van alle drie de scenario’s mogelijk. 

 

 

Bereikbaarheid 
De brandweer heeft het plangebied beoordeeld op de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Om te 

bepalen of zij tijdens een ramp of een zwaar ongeval voldoende snel kunnen optreden, is de 

opkomsttijd beoordeeld. Om te bepalen of het plangebied en de risicobron bovenwinds (met de 

windrichting mee) zijn te benaderen, is de tweezijdige bereikbaarheid beoordeeld. Het aspect 

bereikbaarheid is ruimtelijk relevant en daardoor te borgen in het bestemmingsplan.  

 

Uit de beoordeling van de bereikbaarheid blijkt, dat het plangebied voldoende snel en in voldoende 

mate tweezijdig bereikbaar is. Het aspect bereikbaarheid geeft geen aanleiding tot het treffen van 

maatregelen. 

 

Bluswatervoorzieningen 
De brandweer heeft het plangebied beoordeeld op de aanwezigheid en de beschikbaarheid van 

bluswatervoorzieningen. Om te bepalen of de brandweer snel kan beschikken over voldoende 

bluswater, is de beschikbaarheid van zowel primaire (brandkranen) als secundaire (open water) 

bluswatervoorzieningen beoordeeld. Het aspect bluswatervoorziening is weliswaar niet ruimtelijk 

relevant, maar wel van belang voor de ruimtelijke afweging. Verbeteringen ten aanzien van 

bluswatervoorzieningen zijn te borgen in de uitvoeringsfase van het plan. 

 

Uit de beoordeling van de bluswatervoorzieningen blijkt, dat het plangebied in voldoende mate 

voorzien is van primaire bluswatervoorzieningen. Het naast het plangebied gelegen Verbindingskanaal 

en het Oude Winschoterdiep zijn te gebruiken als secundaire c.q. tertiaire bluswatervoorziening. 

Hiermee zijn de bluswatervoorzieningen in het plangebied voldoende. 

 

Langs het spoor zijn in beperkte mate primaire bluswatervoorzieningen aanwezig. Deze zijn alleen 

geschikt voor het bestrijden van kleine incidenten. Voor grote incidenten is de brandweer afhankelijk 

van secundaire of tertiaire bluswatervoorzieningen (groot watertransport). Door de grote onderlinge 

afstand tussen het spoor en het Verbindingskanaal en het Oude Winschoterdiep zijn deze alleen te 

gebruiken als tertiaire bluswatervoorzieningen. Hiervoor geldt echter een opkomst en opbouwtijd van 

minimaal een half uur. Dit beperkt het snel en effectief bestrijden van grote incidenten, wat leidt tot 

een verhoogde kans op slachtoffers. Daarnaast geldt dat het bestrijden van incidenten op het spoor pas 

mogelijk is, indien de spanning op de bovenleidingen is afgeschakeld. 

 

Langs de N7 zijn nauwelijks bluswatervoorzieningen aanwezig. Door de verhoogde ligging van de 

weg zijn de bluswatervoorziening in de naastgelegen woonwijken niet te gebruiken voor de N7. 

Hierdoor is de brandweer bij grote incidenten afhankelijk van groot watertransport. Door de hoge 

opkomst-/opbouwtijd geeft dit een verhoogde kans op slachtoffers. 

 
 

8. Zelfredzaamheid 

Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen in het invloedsgebied van een 

risicobron om zichzelf in veiligheid te brengen indien een ramp of een zwaar ongeval plaatsvindt. 

Belangrijk aspect hierbij is, dat zij zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar zonder 

daadwerkelijke hulp van de hulpverleningsdiensten, bijvoorbeeld door te vluchten of te schuilen. De 

mate van zelfredzaamheid in het rampgebied is bepalend voor de omvang van de hulpverlening tijdens 

een ramp of een zwaar ongeval. Om de zelfredzaamheid van de aanwezige personen te beoordelen, 

zijn de volgende aspecten beoordeeld: 

- Zelfredzaam vermogen. 

- Ontvluchtingsmogelijkheden. 

- Signaleringsmogelijkheden. 



 

Zelfredzaam vermogen 

De brandweer heeft het plangebied beoordeeld op de mate van zelfredzaamheid van personen. Hierbij 

is het fysieke vermogen beoordeeld, zoals geestelijke en/of lichamelijke beperkingen van groepen 

personen. Het aspect zelfredzaamheid is niet ruimtelijk relevant, maar is wel zwaarwegend voor de 

verantwoording van het groepsrisico. 

 

Uit de beoordeling van het zelfredzame vermogen blijkt, dat het bestemmingsplan niet voorziet in de 

realisatie van objecten waarbij sprake is van langdurig verblijf van groepen verminderd zelfredzame 

personen, zoals ouderen, zieken en kleine kinderen. In het plangebied is echter wel een aantal 

bestaande objecten aanwezig, waarbij sprake is van langdurig verlijf van verminderd zelfredzame 

personen. Uit de onderstaande tabel blijkt dat SBO Bekenkamp gesitueerd is binnen de 30 meterzone 

(plasbrandaandachtsgebied) van het spoor. Dit betreft alleen het schoolplein. Verbetering van deze 

situatie zou wenselijk zijn, maar dit betreft een bestaande situatie. 

 

Kwetsbare objecten met verminderd zelfredzame personen in invloedsgebieden 

kwetsbaar object Straat categorie spoor N7 

      meter meter 

Stichting Exodus Parklaan 21 tehuis 155 n.v.t. 

Borgmanschool, dependance Agricolastraat 33 onderw.<12jr. 190 n.v.t. 

Borgmanschool, dependance Warmoesstraat 18 onderw.<12jr. 190 n.v.t. 

SBO Bekenkamp Blekerlaan 1 onderw.<12jr. 20 170 

Afstanden kwetsbare objecten tot risicovolle transportassen, bron Risicokaart (januari 2011) 

 

Ontvluchtingsmogelijkheden 

De brandweer heeft het plangebied beoordeeld op de mogelijkheden voor ontvluchten van het 

mogelijke rampgebied. Hierbij zijn de vluchtmogelijkheden loodrecht van de risicobron beoordeeld. 

Dit aspect is niet ruimtelijk relevant, maar wel te borgen bij de inrichting van het plangebied. 

 

Uit de beoordeling blijkt, dat het plangebied en de directe omgeving daarvan voldoende 

mogelijkheden bieden om van de risicobronnen weg te vluchten. Het aspect 

ontvluchtingsmogelijkheden geeft daarom geen aanleiding tot het treffen van maatregelen. 

 

Signaleringsmogelijkheden 

Tot slot heeft de brandweer het plangebied beoordeeld op de mogelijkheden voor signalering. Hierbij 

is beoordeeld of het plangebied in het sirenebereik van het bestaande Waarschuwing en Alarmering 

Systeem (WAS) ligt. Het aspect signalering is niet ruimtelijk relevant, maar wel zwaarwegend voor de 

verantwoording van het groepsrisico. 

 

Uit de beoordeling blijkt, dat het plangebied grotendeels in het sirenebereik van het bestaande WAS 

ligt. Het aspect signaleringsmogelijkheden geeft daarom geen aanleiding tot het treffen van 

maatregelen. 

 

Conclusie 
Op basis van het voorgaande concluderen wij het volgende: 

De overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico wordt in de voorliggende situatie 

acceptabel geacht. 

 

Bij de aanvaarding is mede in overweging genomen: 

 Er is maar één risicobron die overschrijding van de oriëntatiewaarde laat zien. 

 Het betreft een bestaande situatie waarin geen planologische wijzigingen plaatsvinden. 

 Het groepsrisico neemt niet toe als gevolg van het bestemmingsplan. 

 Aan de normen van het plaatsgebonden risico wordt voldaan. 



 

Het risico zelf laat zich niet wegnemen zolang de bron aanwezig blijft, maar de kans op een calamiteit 

blijft klein. Ondanks de aanvaarding van het risico blijft de ringwegzone een punt van grote aandacht 

voor de gemeente Groningen.  
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Samenvatting 

Voor u ligt de ‘Externe Veiligheidsvisie Eemskanaalzone Groningen’. De Veiligheidsvisie 

bevat een beschrijving van de externe veiligheidssituatie in het gebied van de 

Eemskanaalzone. Daarnaast worden hierin de resultaten van veiligheidsberekeningen alsmede 

aanbevelingen gepresenteerd. Deze aanbevelingen vormen het beleidskader voor de omgang 

met het aspect externe veiligheid bij de verdere ontwikkelingen van de Eemskanaalzone.  

 

In het gebied van de Eemskanaalzone zijn een aantal ruimtelijke ontwikkelingen gepland. Via 

het Eemskanaal worden ook gevaarlijke stoffen vervoer. Bij de ruimtelijke ontwikkelingen in 

de nabijheid van het kanaal speelt daarom het aspect EV een rol. De Veiligheidsvisie is 

opgesteld om inzicht in de veiligheidssituatie te krijgen en de invloed op de geplande 

ontwikkelingen te voorspellen. Hiervoor is de huidige veiligheidssituatie alsmede de invloed 

van geplande ruimtelijke ontwikkelingen op de veiligheidsrisico’s onderzocht. De uitkomsten 

van het onderzoek hebben aangetoond dat sprake is van een laag externe veiligheidsrisico in 

de bestaande situatie. Ook de verwachte toename van het vervoer in de toekomst heeft geen 

noemenswaardige stijging van het veiligheidsrisico tot gevolg. Belangrijkste conclusie van het 

onderzoek is dan ook dat de veiligheidsnormen in het gebied van de Eemskanaalzone nergens 

worden overschreden. Dit geldt ook voor de toekomstige situatie inclusief een toename van 

het vervoer én gerealiseerde ruimtelijke ontwikkelingen. Aanpassingen van de geplande 

ontwikkelingen op basis van de uitkomsten van het EV-onderzoek zijn niet nodig. Op basis 

van deze uitkomsten vormt de voorliggende Veiligheidsvisie een onderbouwing voor de 

toekomstige ontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid. 
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1 Inleiding 

In november 2005 heeft de gemeente Groningen een visie uitgebracht op de ontwikkeling van 

de Eemskanaalzone
1
. In deze stuctuurvisie worden de ruimtelijke ontwikkelingen beschreven 

die de gemeente Groningen in de komende 20 jaar in de Eemskanaalzone voor ogen heeft. De 

ambitie van de gemeente is het - gefaseerd - verdichten en veranderen van functies in de zone 

alsmede het verfijnen en aanvullen van het stedelijke netwerk. Het laatste resulteert in een 

uitbreiding van het centrumstedelijk wonen. Er wordt onder andere gestreefd naar zo’n 2500 

nieuwe woningen in de Eemskanaalzone. Tenslotte vormt de Eemskanaalzone de 

verbindingsroute tussen Meerstad en de binnenstad. 

 

Het Eemskanaal is een van de hoofdvaarwegen van Nederland. Via het kanaal vindt vervoer 

van gevaarlijke stoffen plaats (door kegelschepen). Als gevolg van eventuele calamiteiten met 

deze stoffen bestaat een potentieel externe veiligheidsrisico voor de omgeving van het kanaal. 

Dit geldt zowel voor de huidige situatie als voor de geplande ontwikkelingen in de 

kanaalzone. 

Er is voor gekozen om, aansluitend op de structuurvisie Eemskanaalzone, ook een integrale 

externe veiligheidsvisie voor het gebied te maken. Doel van deze visie is het in beeld brengen 

van de huidige risicosituatie, het bepalen van de mogelijke invloed van toekomstige 

ontwikkelingen op de risicosituatie en het bieden van een basis voor het maken van externe 

veiligheidsbeleid voor de Eemskanaalzone.  

 

Doormiddel van een integrale risico-inventarisatie wordt een beeld verkregen van de invloed 

van zowel de som van alle toekomstige ontwikkelingen als van de afzonderlijke deelprojecten 

op de externe veiligheidssituatie. Voor het hele gebied is de huidige veiligheidssituatie in 

kaart gebracht (‘nul-situatie’) en is er voor verschillende ontwikkelingsscenario’s berekend 

wat de invloed op het externe veiligheidsrisico zal zijn.  

Het resultaat is: 

 Een overzicht van de personendichtheden en verblijfsfuncties in de Eemskanaalzone; 

 Een overzicht van de huidige en toekomstige transportintensiteiten van gevaarlijke stoffen 

over het Eemskanaal; 

 Een overzicht van de mogelijke ontwikkelingen en de consequenties die deze hebben voor 

het externe veiligheidsrisico; 

 Aanbevelingen externe veiligheidsbeleid in de Eemskanaalzone. 

                                                 
1
 “Een visie op de ontwikkeling van de Eemskanaalzone, Eemskanaalzone – verbinding in Stad”, gemeente 

Groningen, dienst RO/EZ, november 2005. 
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2 Regelgeving en beleid 

 

2.1 Externe veiligheidsbeleid 

Het Nederlandse externe veiligheidsbeleid is gebaseerd op de risicobenadering. Dit houdt in 

dat er directe normen worden gesteld aan de risico’s die de omgeving van een risicobron mag 

lopen door toedoen van de risicobron. De risicobenadering kent twee peilers, te weten het 

plaatsgebonden risico (PR) met een harde grenswaarde en het groepsrisico (GR) met een 

verantwoordingsplicht. Voor transport van gevaarlijke stoffen is het externe veiligheidsbeleid 

uitgewerkt in de Nota Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (RNVGS) en de 

Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. 

 

Plaatsgebonden risico (PR) 

Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een virtuele persoon, die zich continu en 

onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een transportas bevindt, overlijdt 

door een ongeval met het transport van gevaarlijke stoffen op die transportas. 

De grenswaarde voor dit plaatsgebonden risico is 10
-6

. Dit betekent dus dat iemand die 

continu onbeschermd aanwezig is op een plaats waar het plaatsgebonden risico 10
-6

 is, een 

kans heeft van 1 op een miljoen per jaar om te overlijden ten gevolge van een ongeval met 

gevaarlijke stoffen.  

Deze grenswaarde van 10
-6

 is beleidsmatig vastgesteld. Uit statistisch onderzoek is gebleken 

dat de laagste kans die iemand in Nederland heeft om te overlijden (ongeacht de oorzaak), 1 

op 10.000 is. Er is afgesproken dat er sprake is van een aanvaardbaar risico als de kans op 

overlijden, ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen, met niet meer dan 1% stijgt. 

Het aanvaardbare risico komt hiermee dus op 10
-6

. 

Het plaatsgebonden risico wordt puur bepaald door de aard van de activiteiten. Bij transport 

van gevaarlijke stoffen wordt het plaatsgebonden risico dus bepaald door de soort en de 

hoeveelheden gevaarlijke stoffen die worden vervoerd. Het plaatsgebonden risico wordt 

doorgaans weergegeven doormiddel van risicocontouren rondom de risicobron. In situaties 

die voldoen aan de eisen liggen er geen verblijfsfuncties binnen de 10
-6

 risicocontour. In de 

praktijk blijkt de 10
-6

 risicocontour soms zelfs op de transportas te liggen. 

 

Groepsrisico (GR) 

Het groepsrisico is de kans dat een groep aanwezige personen die zich in de omgeving van 

een transportas bevindt overlijdt ten gevolge van een ongeluk met transport van gevaarlijke 

stoffen op die transportas. 

In tegenstelling tot het plaatsgebonden risico speelt bij het groepsrisico het aantal mensen dat 

daadwerkelijk in de omgeving van een transportas verblijft een rol. Het GR wordt in een 

zogenaamde FN-curve weergegeven. Dit is een grafiek waarin de cumulatieve kans op een 

ongeluk met transport van gevaarlijke stoffen (F) wordt afgezet tegen het aantal mensen dat 

daarbij omkomt (N). 

De Circulaire RNVGS bevat een normering voor het groepsrisico, de zogenaamde 

oriëntatiewaarde. Deze oriëntatiewaarde
2
 bedraagt 10

-2
/N

2
 per strekkende kilometer. Dit 

quotiënt resulteert in een lijn in de FN-curve. De gedachte achter de norm is dat er strengere 

eisen worden gesteld naarmate er meer mensen risico lopen. In de figuur hieronder is een 

voorbeeld afgebeeld van een Fn-curve met daarin ook de oriëntatiewaarden.  

                                                 
2
 Dit komt neer op een waarde van 10

-4
/jaar voor 10 dodelijke slachtoffers, 10

-6
/jaar voor 100 dodelijke 

slachtoffers en 10
-8

/jaar voor 100 dodelijke slachtoffers. 
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Figuur 1: Voorbeeld van een FN-curve 

 
 

Verantwoordingsplicht 

Zoals hiervoor gezegd is de oriëntatiewaarde een norm, geen harde grenswaarde. Het bevoegd 

gezag heeft de bevoegdheid om gemotiveerd van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico af 

te wijken. Er moet dan sprake zijn van een openbare en goed inzichtelijke belangenafweging 

(= de verantwoording) waarin wordt aangegeven waarom er in specifieke gevallen van de 

oriëntatiewaarde wordt afgeweken. De verantwoordingsplicht geldt daarnaast voor elke 

(duidelijke) toename van het groepsrisico. Ook als de oriëntatiewaarde niet wordt 

overschreden.  

 

2.2 Provinciaal externe veiligheidsbeleid 

Op 3 juli 2007 hebben Gedeputeerde Staten van Groningen het beleidskader 'Veilig op weg, 

veiligheid rondom de weg'
3
 vastgesteld. Dit beleidskader beschrijft de denkrichtingen en 

uitgangspunten voor provinciaal veiligheidsbeleid op globale wijze ('in beginsel' formulering). 

Uiteindelijk moet dit leiden tot het opstellen van een 'provinciaal basisnet Groningen'. Hierbij 

sluit de provincie aan bij de landelijke ontwikkeling als gevolg van de Nota Vervoer 

Gevaarlijke Stoffen (NVGS) waarin het idee om een basisnet op te stellen is geformuleerd. 

 

In het beleidskader volgt de provincie de landelijke regelgeving, m.a.w. de harde norm voor 

het plaatsgebonden risico (10
-6

) en een verantwoordingsplicht voor het groepsrisico binnen 

het invloedsgebied
4
 langs transportassen. In aanvulling hierop zijn Gedeputeerde Staten van 

mening dat hoogbouw bij voorkeur buiten het effectgebied van transportroutes geprojecteerd 

(en gerealiseerd) moeten worden. Daarnaast heeft de provincie aangegeven dat bij objecten 

bestemd voor minder zelfredzame mensen (o.a. basisscholen, scholen voor bijzonder 

onderwijs, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, bejaarden- en aanleun woningen) rekening 

moet worden gehouden het zogenaamde plasbrandaandachtgebied (PAG). Het PAG betreft 

                                                 
3
 Volledige titel: “Veilig op weg, veiligheid rondom de weg. Beleidskader voor de uitwerking van externe 

veiligheid en transport gevaarlijke stoffen binnen de provincie Groningen”; Projectgroep provinciaal basisnet 

Groningen; Groningen, juli 2007. 
4
 Het invloedsgebied is het gebied waarin personen nog worden meegeteld voor de berekening van het 

groepsrisico. Dit gebied wordt bepaald door de berekening van het grootst mogelijke ongeval waar nog bij 1% 

van de blootgestelde personen dodelijk letsel optreedt. 
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het grootste rampenscenario behorende bij een calamiteit met de meest vervoerde gevaarlijke 

stof (brandbare vloeistof). Het PAG rondom (spoor)wegen bedraagt 30 meter gerekend vanaf 

de buitenrand van de infrastructuur en 25 meter rondom vaarwegen. Op deze manier worden 

ook knelpunten met het PR in de toekomst voorkomen. In de toekomst zou de afstand voor 

het PR buiten de transportassen kunnen komen te liggen door toename van het transport of 

wijziging van de aard van de vervoerde stoffen. Verder worden voor de vaarwegen geen 

nadere beperkingen opgenomen.  

 

2.3 Gemeentelijk externe veiligheidsbeleid 

De gemeente Groningen heeft in februari 2006 interim beleid voor externe veiligheid 

vastgesteld
5
. Hierin hebben wij een kader geschetst voor de afweging van het groepsrisico. 

Uitgangspunt van het gemeentelijke beleid is om te voorkomen dat door ruimtelijke 

ontwikkelingen nieuwe saneringssituaties ontstaan, zonder dat ruimtelijke ontwikkelingen 

helemaal onmogelijk worden gemaakt. Daarnaast proberen wij de ruimte handig in te richten, 

wat betekent dat wij zoveel mogelijk ruimtelijke scheiding nastreven tussen risicolocaties en 

kwetsbare bestemmingen. Hiervoor hanteren wij volgende richtlijnen: 

 Toepassing van het ALARA-principe (as low as reasonably achievable). Dat betekent 

altijd inzetten op risicobeperkende maatregelen. 

 Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen niet leiden tot een overschrijding van de 

oriëntatiewaarde. 

 Ruimtelijke ontwikkelingen die wel zouden leiden tot overschrijding van de 

oriëntatiewaarden respectievelijk een sterke toename van het groepsrisico moeten in 

principe gepaard gaan met sanering van de risicovolle activiteit. 

 Nieuwe risicovolle activiteiten kunnen alleen daar worden gepland waar in de omgeving 

niet te veel mensen verblijven.  

Aanvullend op de landelijke wet- en regelgeving hebben wij in het beleid vastgelegd dat wij 

bij ruimtelijke ontwikkelingen altijd de zogenaamde Veiligheidstoets
6
 in acht nemen. De 

Veiligheidstoets betreft een protocol voor de samenwerking tussen de gemeenten en de lokale 

en regionale brandweer in het RO-proces ten aanzien van de externe veiligheid, inclusieve 

procesbeschrijving. 

                                                 
5
 ‘Groepsrisico Externe Veiligheid, Interim Beleid’, gemeente Goningen, 28 februari 2006. 

6
 ‘De Veiligheidstoets, Een toets op externe veiligheid in ruimtelijke plannen’, Eindrapportage project 3.2, BEVI 

in RO, Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2004-2005, Groningen, augustus 2005 
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3 De Eemskanaalzone 

 

3.1 Onderzoeksgebied 

In het kader van de veiligheidsvisie is het Eemskanaal tussen het Waterplein en de 

gemeentegrens met Ten Boer beschouwd. Het Waterplein betreft de kruising van het 

Eemskanaal met het Van Starkenborghkanaal en het Winschoterdiep. Binnen dit traject zijn 

de bevolkings- en bebouwingsgegevens geïnventariseerd. Deze gegevens zijn binnen een 

strook van 700 meter aan weerszijden van het kanaal in kaart gebracht. Volgens de ‘Circulaire 

Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’ geldt de 1% letaliteitsgrens als de effectafstand 

waarbinnen het groepsrisico bepaald moet worden. Dit is de afstand waarbinnen, in geval van 

een calamiteit, 1% van de bevolking komt te overlijden. De hier gekozen grens van 700 meter 

vormt een overschatting. Het effectgebied van de calamiteit met de meest verstrekkende 

gevolgen, het vrijkomen van toxische stoffen, is kleiner. Door de grens ruim te kiezen kunnen 

alle mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen worden meegenomen en wordt de kans op 

onderschatting van de risico’s uitgesloten. In figuur 2 staat het onderzoeksgebied 

weergegeven. 

 

Figuur 2: onderzoeksgebied Eemskanaalzone ten behoeve van de veiligheidsvisie 

 
 

De oost- en westgrenzen van het onderzoeksgebied komen niet overeen met de grenzen van 

de Eemskanaalzone uit de structuurvisie van RO/EZ. De structuurvisie geldt voor het 

Eemskanaal tot aan de binnenstad (Oosterhavenbrug). Het traject ten westen van de 

Waterplein is echter niet relevant in het kader van externe veiligheid. Vervoer van gevaarlijke 

stoffen vindt niet plaats over dit gedeelte van de vaarweg. Daarom is het traject tussen de 

Waterkplein en de Oosterhavenbrug buiten beschouwing gelaten. 

De oostgrens van het onderzoeksgebied (de gemeentegrens met Ten Boer) is juist ruimer 

gekozen dan het gebied van de structuurvisie van RO/EZ. De reden hiervoor is tweeledig: ten 

eerste betreft het dezelfde risicobron, te weten het Eemskanaal. Het was onze wens om alle 

binnen de gemeente Groningen aan deze risicobron blootgestelde personen te betrekken bij 
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het berekenen van de risico’s en het opstellen van de veiligheidsvisie. Bovendien kan het 

rekenmodel op die manier ook worden gebruikt voor eventuele latere ruimtelijke 

ontwikkelingen in langs het Eemskanaal. In onderstaande figuur staat de omvang van de 

Eemskanaalzone uit de structuurvisie weergegeven (lichtgeel en -groen gebied). 

 

Figuur 3: De Eemskanaalzone uit de structuurvisie  

 

 

3.2 Ligplaats voor kegelschepen 

Binnen het onderzoeksgebied bevindt zich een ligplaats voor schepen geladen met gevaarlijke 

stoffen (kegelschepen). In figuur 4 staat de ligging aangegeven. De ligplaats in de gemeente 

Groningen is niet bedoeld voor laden of lossen. Hoewel deze ligplaatsen in het BEVI en in de 

Nota Risiconormering gevaarlijke stoffen niet expliciet worden genoemd, gelden ook hiervoor 

op veiligheidsrisico’s gebaseerde minimum bebouwingsafstanden. Deze zijn beschreven in 

het ADNR (Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn) en 

overgenomen in het BNR (Binnenvaartpolitiereglement). Voor de ligplaats in Groningen 

bedraagt de bebouwingsafstand 100 meter
7
. In onderstaande afbeelding wordt de contour 

weergegeven. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de ontwikkeling van het 

gebied. 

De ligplaats zelf heeft geen invloed op de hoogte van het veiligheidsrisico als gevolg van het 

vervoer van gevaarlijke stoffen. Naast de ligplaats bevindt zich verder geen risicovolle 

inrichting binnen het gebied van de Eemskanaalzone. 

 

                                                 
7
 Volgens ‘Richtlijn Vaarwegen 2005’, Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer, vastgesteld door de 

Minister van Verkeer en Waterstaat op 10 februari 2006. 
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Figuur 4: ligplaats voor kegelschepen Eemskanaal en veiligheidsafstand tot woonbebouwing 
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4 Het onderzoek 

 

4.1 Het model 

Het groepsrisico (GR) en het plaatsgebonden risico (PR) zijn berekend met het programma 

RBM II. RBM II staat voor Risicoberekeningsmethodiek II. Dit computermodel is een 

gestandaardiseerde rekenmethodiek voor het bepalen van externe veiligheidsrisico’s ten 

gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen over (spoor)weg en binnenwater. RBM II is 

het voorgeschreven model op grond van de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke 

stoffen. Het programma rekent een aantal standaard scenario’s door die zijn gebaseerd op 

empirische cijfers. Zo zijn bijvoorbeeld de kans dat een bepaalde calamiteit zich voordoet en 

de gevolgen hiervan bepaald op basis van ervaring. De scenario’s zijn niet door de gebruiker 

te beïnvloeden. Het programma berekent vanuit deze scenario’s de effecten, de schade en de 

risico’s. 

 

De parameters die de gebruiker zelf moet invoeren zijn: 

 De ligging (coördinaten) van de transportassen en bebouwingsblokken; 

 Personendichtheden en verblijfsfuncties in de bebouwingsblokken. 

 Transportintensiteiten van de verschillende categorieën gevaarlijke stoffen. 

Hieronder worden deze parameters kort besproken. 

 

4.2 Bebouwingsblokken 

Ten behoeve van de berekening zijn 57 bebouwingsblokken in RBM II gedefinieerd 

waarbinnen een homogene verdeling van personen is verondersteld. Bij de berekeningen 

veronderstelt het rekenmodel namelijk ook een homogene verdeling. In figuur 4 staat een 

overzicht van alle in RBM II gedefinieerde bebouwingsblokken. 
 

Figuur 5: Bebouwingsblokken in RBM II  
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De indeling van de bebouwingsblokken is grotendeels op de verblijfsfunctie van een gebied 

gemaakt. Met behulp van kaarten en de Basis Voorziening Gegevens (BVG) is gekeken waar 

zich bepaalde verblijfsfuncties bevinden met een hoge personendichtheid zoals bijvoorbeeld 

scholen, winkelcentra en bedrijven met veel personeel. Deze bijzondere functies zijn telkens 

als zelfstandig bebouwingsblok gedefinieerd zodat de afstand tussen de functies waar veel 

mensen samenkomen en de risicobron goed in de berekening wordt meegenomen.  

Bijzondere aandacht hebben wij verder geschonken aan de gebieden waar in de 

Eemskanaalvisie nieuwe ontwikkelingen gepland zijn. De blokken in deze gebieden komen 

qua begrenzing overeen met de ontwikkelingslocaties. Hierdoor kunnen de nieuwe situaties 

gemakkelijk worden berekend. Indien de personendichtheid in een bepaald gebied verandert 

als gevolg van een functiewijziging, kan de nieuwe waarde aan een reeds in het model 

gedefinieerd bebouwingsblok worden toegekend. De grenzen van het gebied veranderen dan 

niet, de waarde (aantal personen per m
2
) wel. 

 

4.3 Personendichtheden  

Voor de inventarisatie van personendichtheden zijn de functies en het aantal bestaande 

panden in het gebied bepaald met behulp van bestemmingsplannen, de GBKN-kaart en de 

BVG. De nauwkeurigheid van de inventarisatie komt overeen met het advies uit de 

‘Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico’
8
. Hierin wordt aangegeven dat de 

inventarisatie tussen de risicovolle inrichting en de 1%-letaliteitsgrens dient te worden 

verricht op minimaal bestemmingsplanniveau. Wij zijn hierin verder gegaan en hebben voor 

de bepaling van het aantal personen per pand zoveel mogelijk specifieke informatie gebruikt. 

Deze informatie is verkregen door contact op te nemen met de gevestigde bedrijven, uit 

                                                 
8
 ‘Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico’, versie 1.0; november 2007; Commissie 

varantwoordingsplicht groepsrisico; Ministerie van VROM, Ministerie van Binnelandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties, Interprovinciaal Overleg. 
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vergunningsgegevens en incidenteel uit informatie van websites. Ter verificatie van de 

gegevens zijn een aantal bezoeken aan het gebied gebracht. Daar waar het bestemmingsplan 

de mogelijkheid biedt tot het realiseren van hogere personendichtheden is uiteraard gewerkt 

met de gegevens uit het bestemmingsplan. 

 

Waar geen specifieke 

informatie voor handen was 

zijn schattingen gemaakt op 

basis van kentallen uit het 

Paarse boek (CPR 18)
9
 en uit 

de Handreiking. Voor alle 

woningen wordt gerekend 

met de aanwezigheid van 2,4 

personen per woning. Voor 

sommige bedrijfspanden zijn 

schattingen gemaakt op basis 

van het oppervlak. Hiervoor 

is, afhankelijk van het type pand, 1 persoon/30m
2
 (winkel) of 1 persoon/100m

2
 (bedrijfspand) 

genomen. In tabel 1 staat de basisinformatie voor de inventarisatie conform de Handreiking. 

 

De inventarisatie van de personendichtheid voor de toekomstige ontwikkelingen heeft primair 

plaatsgevonden aan de hand van de structuurvisie Eemskanaalzone. Hierin staan de 

toekomstige functies aangegeven en de hiervoor gereserveerde oppervlaktes. Op basis hiervan 

zijn de bevolkingsaantallen bepaald met behulp van bovenstaande kengetallen. 

In bijlage 1 staan voor de huidige situatie per blok de in RBM II gebruikte invoergegevens 

vermeld. 

 

4.4 Transportintensiteiten 

Voor de transportintensiteiten in de huidige situatie is gebruik gemaakt van de ‘Risico atlas 

hoofdvaarwegen Nederland’
10

. Hierin staan de vervoersintensiteiten per stofcategorie per 

hoofdvaarweg, gebaseerd op het Informatie- en Volgsysteem Scheepvaart (IVS) van het jaar 

2001. De prognoses voor 2010 zijn overgenomen uit de ‘Verwachtingen vervoer gevaarlijke 

stoffen over weg en water’ (RWS nov. 2003). De prognosecijfers voor 2030 betreffen de 

cijfers die door de landelijke werkgroep ‘Basisnet Water’ worden gebruikt (verkregen via de 

provincie Groningen). 

Om de prognosecijfers voor 2010, die in tonnen zijn uitgedrukt, om te rekenen naar aantal 

vaarbewegingen is eerst het gemiddelde laadvermogen voor dat jaar uitgerekend. 

Uitgangspunt hierbij is de samenstelling van de binnenvloot in 2003 (RWS) met een jaarlijkse 

groei van het gemiddelde laadvermogen van 2,5%. In tabel 2 staan het huidige en het 

berekende gemiddelde laadvermogen weergegeven. 

 

Tabel 2: Gemiddeld laadvermogen tankschepen 

Gemiddeld laadvermogen 2003 1.190 ton 

Prognose gemiddeld laadvermogen 2010 1.415 ton 

                                                 
9
 “Guideline for Quantitative Risk Assessment”, deel 2, uitgave 1999, van de 

Commissie Preventie van Rampen. 
10

 Risicoatlas Hoofdvaarwegen Nederland, Adviesgroep AVIV B.V., in opdracht van Rijkswaterstaat, uit naam 

van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, februari 2003. 

Tabel 1: Basisinformatie personendichtheidinventarisatie 

 

Functie Aantal personen per eenheid 

Wonen 2,4 per woning 

Industrie, 
bedrijvigheid 

1 werknemer per 100 m
2
 b.v.o. 

(bedrijfsvloeroppervlakte) 

Kantoren 1 werknemer per 30 m
2
 b.v.o. 

Winkels 1 werknemer (bezoeker) per 30 m
2
 b.v.o.  

Scholen 1,1 persoon per leerling 
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Bij de berekening is de categorie >3000 ton buiten beschouwing gelaten 

omdat deze schepen niet op het Eemskanaal mogen varen. 

 

Voor gevaarlijke stoffen worden vier hoofdcategorieën onderscheiden: Gas of vloeistof 

(Liquid) en Toxisch of brandbaar (Flammable). GT, LT, GF en LF. Aan deze codes wordt een 

getal toegevoegd. Hoe hoger het getal, hoe groter de gevaarspotentie in die groep. Bij elke 

categorie hoort een representatieve voorbeeldstof die in onderstaande tabel per categorie is 

gegeven. 

 

Tabel 3: Stofcategorieën met voorbeeldstof 

Hoofdcategorie Categorie Voorbeeldstof 

Brandbare gassen GF3 Propaan 

Toxische gassen GT3 Ammoniak 

Brandbare vloeistoffen LF1 Dieselolie 

 LF2 Benzine 

Toxische vloeistoffen LT1 Acrylnitril 

 LT2 Propylamine 

 

In de volgende tabellen staan de transportintensiteiten voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen over het Eemskanaal samengevat. 



Veiligheidsvisie Eemskanaalzone Groningen  risico’s kennen en verantwoorden 

 

 - 15 - 

Tabel 4: Transportintensiteiten huidige situatie 

Stofcategorie Aantal vaarbewegingen/jaar 

LF 1 597 

LF 2 282 

Totaal 879 

Bron: Risico atlas hoofdvaarwegen Nederland, RWS 2003 

 

Tabel 5: Prognose transportintensiteiten 2010 

Stofcategorie Aantal vaarbewegingen/jaar 

LF 1 1.956 

LF 2 1.184 

Totaal 3.140 

Bron: Verwachtingen vervoer gevaarlijke stoffen over weg 

en water, RWS 2003 

 

Tabel 6: Prognose transportintensiteiten 2030 

Stofcategorie Aantal vaarbewegingen/jaar 

GT 3    330 

LF 1 2.786 

LF 2 1.162 

Totaal 4.278 

Bron: Werkgroep Basisnet Water 
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5 Scenario’s 

 

5.1 Huidige risicosituatie/referentiekader 

Als referentiescenario voor zowel de berekening als de advisering is de bestaande situatie 

gebruikt. Onder bestaande situatie wordt verstaan de huidige bebouwing (aanwezig of 

mogelijk volgens bestemmingsplan) met de bijbehorende bevolkingsdichtheid in combinatie 

met de actuele transportintensiteiten
11

 van gevaarlijke stoffen over het Eemskanaal. 

 

5.2 Toekomstige ontwikkelingen 

Bij de definitie van toekomstige ontwikkelingen wordt onderscheid gemaakt tussen 

ontwikkelingen in de transportintensiteiten en in ontwikkelingen in de bebouwing.  

Voor het transport zijn er prognoses gedefinieerd voor de jaren 2010 en 2030. Samen met de 

actuele transportintensiteiten bestaan er dus drie vervoersscenario’s. Voor de bebouwing zijn 

er vier ontwikkelingsscenario’s gedefinieerd die aansluiten bij de fasen uit de structuurvisie 

Eemskanaalzone. De fasen uit de structuurvisie staan weergegeven in figuur 5. Elk van deze 

vier ontwikkelingsscenario’s is afzonderlijk doorgerekend met de drie vervoersscenario’s.  

Daarnaast is de som van alle toekomstige ontwikkelingen doorgerekend met de 

vervoersscenario’s. 

 

5.3 Ontwikkelingsscenario’s 

Waterplein 

Onder de ontwikkelingsfase Waterplein vallen een aantal projecten die voorzien zijn rondom 

de kruising Eemskanaal-Van Starkenborghkanaal-Winschoterdiep (gebied  in figuur 5). 

Aan de noordoostzijde zal het wooncomplex ‘Abel-Tasmantoren’ worden gerealiseerd. Voor 

deze locatie (zie hieronder, stuk ‘Waterknoop’) is gerekend met de gegevens uit het 

stedenbouwkundig plan
12

. Aan de zuidoostzijde ligt de woonschepenhaven. Voor de 

woonschepenhaven bestaan een aantal planstudies die allemaal gericht zijn op een toevoeging 

van circa 150 tot 200 woningen. Aan de westzijde wordt rondom de jachthaven (noordwest) 

en op de plaats van de huidige containerterminal (zuidwest) woningbouw voorzien. Voor deze 

woonlocaties zijn kengetallen uit de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico 

gebruikt. 

 

Waterknoop 

Binnen de ontwikkelingsfase Waterplein bevindt zich het deelgebied ‘Waterknoop’. Hiervoor 

is in het kader van het project de ‘Intense Stad’ reeds een stedenbouwkundig plan opgesteld. 

De ‘Waterknoop’ is gelegen in het oosten van de stad op het kruispunt van het Van 

Starkenborghkanaal en het Eemskanaal, nabij de Oostersluis. Aan de oostzijde sluit het gebied 

aan op het industrieterrein Koningsweg en aan de noordzijde op het buurtschap 

Oosterhoogebrug. Het plangebied zelf maakt oorspronkelijk onderdeel uit van het 

industriegebied. Ondertussen staat de locatie bekend als ‘Abel Tasmantoren’. In het kader van 

het stedenbouwkundig plan heeft het aspect externe veiligheid voldoende aandacht gekregen. 

Uit het destijds uitgevoerde veiligheidsonderzoek
13

 blijkt dat aan de normen voor externe 

veiligheid wordt voldaan. De ontwikkeling van de locatie leidt tot een lichte toename van het 

groepsrisico. Voor deze verhoging heeft een verantwoording het groepsrisico plaatsgevonden. 

In het kader van de besluitvorming van het stedenbouwkundig is de verantwoording aanvaard 

door het college. 

                                                 
11

 Conform de Risicoatlas Hoofdvaarwegen Nederland, zie ook tabel 4. 
12

 Stedenbouwkundig Plan ‘Waterknoop’ Regattaweg, gemeente Groningen, juli 2006 (vastgesteld 2007). 
13

 Waterknoop Groningen, Toetsing externe veiligheid, Grontmij Cluster Noord, projectnummer 192502, 12 

oktober 2006. 
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Transferium 

Fase Transferium (gebied  in figuur 5) beslaat het nog onbebouwde gebied tussen de 

woonschepenhaven en de oostelijke ringweg. Op het transferium moet parkeergelegenheid 

worden gecombineerd met diverse voorzieningen. In het kader van de planstudies voor de 

woonschepenhaven bestaan ook plannen om woningen in dit gebied mogelijk te maken. Voor 

dit onderzoek is het gebied op basis van het oppervlak als combinatie van bedrijfsbebouwing 

en woningbouw doorgerekend. 

 

Koningsweg 

De fase Koningsweg bestaat uit het huidige bedrijventerrein Koningsweg (gebied  in 

figuur 5). De functie van dit gebied zal niet veranderen. Wel zijn er op termijn verbeteracties 

gewenst in het kader van het programma ‘Terreinwinst’. Ook dit gebied is op basis van het 

oppervlak als bedrijfsbebouwing doorgerekend (1 pers/100m
2
). Dit betekent globaal een 

verdrievoudiging van het aantal personen in het gebied ten opzichte van de huidige situatie. 

 

Driebondsweg 

De fase Driebondsweg bestaat uit de strook ten oosten van de fase Transferium en beslaat het 

gebied dat ligt ingesloten tussen de oostelijke ring, de Driebondsweg en het Eemskanaal. Fase 

Driebondsweg wordt niet beschreven in de structuurvisie Eemskanaalzone. In het Masterplan 

Meerstad wordt het gebied echter wel gezien als ontwikkelingszone. Ten behoeve van de 

toekomstberekening is aangenomen dat in dit gebied woningbouw zal worden gerealiseerd 

met een vergelijkbare personendichtheid als in de wijk Ruischerwaard. 

 

Figuur 6: De ontwikkelingsfasen uit de structuurvisie Eemskanaalzone 

 
 

 

De scenario’s , ,  en  hebben geen invloed op de EV situatie als gevolg van vervoer 

van gevaarlijke stoffen. Deze gebieden liggen niet aan het doorgaande Eemskanaal 

respectievelijk buiten het invloedsgebied van mogelijke ongevallen. 

Deellocatie Waterknoop 

Fase 

Waterplein 

Fase 

Koningsweg 

Fase 

Transferium 

Fase 

Driebondsweg 
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6 Resultaten 

 

6.1 Overzicht berekeningen 

Onderstaande tabel geeft de rekenresultaten weer van alle berekende combinaties. De 

uitwerking uit RBM II zijn als bijlagen toegevoegd aan dit rapport. 
 

Tabel 7: overzicht resultaten van de berekening 
 

Ruimtelijke 
scenario’’s 

 Transportscenario’s 

huidig vervoer prognose 2010 prognose 2030 

 

bestaande situatie PR niet buiten oevers PR niet buiten oevers PR niet buiten oevers 

 GR laag GR laag GR laag 

Waterplein PR niet buiten oevers PR niet buiten oevers PR niet buiten oevers 

 GR neemt licht toe GR neemt licht toe GR neemt licht toe 

Transferium PR niet buiten oevers PR niet buiten oevers PR niet buiten oevers 

 GR neemt zeer licht toe GR neemt zeer licht toe GR neemt zeer licht toe 

Koningsweg PR niet buiten oevers PR niet buiten oevers PR niet buiten oevers 

 GR neemt niet toe GR neemt niet toe GR neemt niet toe 

Driebondsweg PR niet buiten oevers PR niet buiten oevers PR niet buiten oevers 

 GR neemt niet toe GR neemt niet toe GR neemt niet toe 

Som geplande  PR niet buiten oevers PR niet buiten oevers PR niet buiten oevers 

ontwikkelingen GR neemt licht toe GR neemt licht toe GR neemt licht toe 

 

In alle scenario’s ligt de contour van het plaatsgebonden risico op het Eemskanaal zelf. Bij 

geen van de scenario’s is sprake van een sterke toename van het groepsrisico. Het hoogste 

risico wordt gemeten in het traject rondom het Waterplein, het gebied met de hoogste 

bevolkingsconcentraties. In onderstaande figuur staat een overzicht van de punten met de 

hoogste risico’s. Alle gemeten waarden liggen ver beneden de oriëntatiewaarde. 
 

Figuur 7: Overzicht van de locatie met het hoogste (berekende) groepsrisico 
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6.2 De effecten 

Om inzicht te kunnen geven in de mate waarin de effecten van een mogelijke ramp zijn te 

verminderen, is het nodig eerst de omvang van een mogelijke ramp in kaart te brengen. 

Om inzicht te geven in de mogelijke omvang van een ramp, zijn de grootst denkbare 

scenario’s uitgelicht (de worstcase scenario’s). Dit zijn de scenario’s waarop de 

hulpverlenende organisaties zich voorbereiden. Deze scenario’s zijn in onderstaande tabel 

weergegeven. Bij ieder scenario is aangegeven wat de effecten zijn, die zullen optreden bij 

een dergelijke ramp. 
 
Tabel 7: overzicht over de twee maatgevende rampscenario’s en de effecten hiervan 

 

Stof Scenario Aard effecten 

Brandbare 
vloeistoffen 

Plasbrand: 
een brand van een 
hoeveelheid 
uitgestroomde brandbare 
vloeistof (benzine) op het 
water met max.oppervlak 
van 10.000 m

2
 

Brandwonden (1
e
, 2

e
 of 3

e
 graad) 

Gifige 
stoffen 

Vrijkomen van een in 
water oplosbare giftige 
stof (methanol): het gaat 
om het bij een aanvaring 
lek raken van een 
compartiment van 380 
m

3
 waardoor de giftige 

vloeistof in het water 
wegstroomt. 

Vergiftiging door kleine wolk giftige damp. De stof 
wordt opgenomen in het lichaam door inademing 
en via de huid. De stof werkt irriterend op de ogen, 
de huid en de ademhalingsorganen. De stof kan 
inwerken op het centraal zenuwstelsel en de 
oogzenuw, met als gevolg gezichtsverlies en 
blindheid. Symptomen zijn duizeligheid, 
misselijkheid, hoofdpijn, kortademigheid en 
bewusteloosheid. Blootsteling kan bij hoge 
concentratie verlaging van het bewustzijn en 
uiteindelijk sterfte betekenen. 
 

 Vrijkomen van een niet in 
water oplosbare giftige 
stof (MtBE): 
het gaat hierbij om een 
giftige stof die niet in het 
water oplost en op het 
water blijft drijven. We 
gaan uit van het lek 
raken van een 
compartiment ter grootte 
van 380m

3
. 

Vergiftiging door wolk giftige damp, welke vrijkomt 
bij grote lekkage waardoor 1 compartiment MtBE 
vrijkomt. De stof wordt opgenomen in het lichaam 
door inademing, via de huid en door inslikken. 
Directe gevolgen: de stof werkt irriterend op de 
ogen, de neusslijmvliezen en de luchtpijp. De stof 
kan inwerken op het centrale zenuwstelsel, met als 
gevolg misselijkheid en hoofdpijn. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

 

7.1 Conclusies 

Uit de uitgevoerde inventarisaties en berekeningen blijkt het volgende. 

 De veiligheidsrisico’s als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen via het 

Eemskanaal zijn gering in de bestaande situatie. Dit geldt zowel voor het 

plaatsgebonden risico (PR) als voor het groepsrisico (GR). 

 De geprognosticeerde toename van het transport leidt niet tot een 10
-6

 contour buiten 

het Eemskanaal. In alle vervoersscenario’s blijft het plaatsgebonden risico op de 

Eemskanaal zelf. 

 Het groepsrisico is in de bestaande situatie laag en blijft onder de oriëntatiewaarde. 

 Geen van de afzonderlijke ontwikkelingsfasen leidt tot een noemenswaardige toename 

van het groepsrisico. De oriëntatiewaarde wordt ook in toekomst nergens 

overschreden. 

 Het hoogste GR wordt gemeten voor de ontwikkelingsfase ‘Waterplein’ in combinatie 

met de vervoersgegevens voor 2030 (prognose). Ook hier is de toename minimaal en 

blijft het risico ver beneden de oriëntatiewaarde. 

 De realisatie van alle geplande ontwikkelingsfasen samen leidt niet tot een sterke 

toename van het groepsrisico. 

 Het treffen van sanerende maatregelen in de bestaande situatie is niet noodzakelijk, 

aangezien geen sprake is van een knelpunt voor externe veiligheid. 

 

7.2 Aanbevelingen 

Op basis van het voorliggende onderzoek en de hieruit getrokken conclusies wordt 

aanbevolen: 

 De ruimtelijke ontwikkeling van de verschillende ontwikkelingsfasen in grote lijnen 

uit te voeren, zoals in de structuurvisie Eemskanaalzone voorgesteld. 

 Bij de ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden met het 

plasbrandaandachtgebied van 25 meter vanaf de buitenrand van het kanaal. 

 Terughoudend te zijn met het plaatsen van objecten bestemd voor minder zelfredzame 

mensen (o.a. basisscholen, scholen voor bijzonder onderwijs, ziekenhuizen, 

kinderdagverblijven, bejaarden- en aanleunwoningen). 

 De voorliggende veiligheidsvisie vast te stellen als groepsrisicoverantwoording voor 

de hele Eemskanaalzone en de verantwoording van het groepsrisico per 

ontwikkelingsfase achterwege te laten. 

 In overleg met de hulpverleningsdiensten bij de ontwikkeling van elke afzonderlijke 

fase de bereikbaarheid voor reddingsvoertuigen te borgen. 

 In overleg met de hulpverleningsdiensten bij de ontwikkeling van elke afzonderlijke 

fase maatregelen te onderzoeken om de zelfredzaamheid te verbeteren en om voor 

voldoende vluchtroutes te zorgen. 
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