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De gemeente Losser is voornemens om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen: bestemmingsplan 
Buitengebied. Dit bestemmingsplan omvat de gehele gemeente exclusief de woonkernen. Door het 
buitengebied binnen de gemeente Losser loopt een ondergrondse brandstofleiding van Defensie 
(P21-4398). 

Door deze leiding warden gevaarlijke (namelijk brandbare) stoffen getransporteerd. De aanwezigheid 
van deze leiding met gevaarlijke stoffen in het buitengebied introduceert externe veiligheidsrisico's in 
het buitengebied. 

Ten behoeve van de ruimtelijke procedure moeten de externeveiligheidsrisico's van deze buisleiding in 
beeld warden gebracht. 

BugelHajema heeft Oranjewoud/Save gevraagd te onderzoeken wat de effecten zijn van het nieuwe 
bestemmingsplan op de externe veiligheid tengevolge van dit transport. In onderhavig rapport wordt 
verslag gedaan van dit onderzoek. 

Figuur 1.1 Ligging bestemmingsplan en de ondergrondse buisleidingen (rode stippellijn) 
bran: risicokaart.nl 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het wettelijke kader met betrekking tot buisleidingen uiteengezet. Hoofdstuk 3 
gaat in op de gehanteerde uitgangspunten voor de berekening waaronder de leidingkenmerken en de 
bevolkingsinventarisatie . Hoofdstuk 4 gaat in op de resultaten van de risicoanalyse . In hoofdstuk 5 
word en de conclusies weergegeven. 
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2 Beleidskader externe veiligheid 
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Op 1 januari 2011 is het Bevb (Besluit externe veiligheid buisleidingen) in werking getreden. Het besluit 
regelt onder meer de externeveiligheidsaspecten van buis/eidingen. In het toetsingskader wordt 
aanges/oten bij de systematiek van een plaatsgebonden risico (PR) en een groepsrisico (GR). Hiermee 
wordt de systematiek voor buisleidingen in lijn gebracht met het Besluit externe veiligheid voor 
inrichtingen (Bevi : Bes/uit externe veiligheid inrichtingen) en de circulaire Risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen (cRvgs). 

2.1 Plaatsgebonden risico 

Het p/aatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon, die permanent en onbeschermd zou 
verblijven in de directe omgeving van een transportroute (gevarenbron), overlijdt a/s rechtstreeks 
gevo/g van een ongewoon ongeval met die buisleiding. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven in 
de vorm van contouren rand een risicobron. De omvang van het PR is geheel afhankelijk van de aard en 
hoevee/heid stoffen die vervoerd warden over de transportroute. Voor een individu geeft het PR een 
kwantitatieve indicatie van het risico dat hij loo pt wanneer hij zich in de omgeving van een 
transportroute bevindt. Het PR wordt visueel weergegeven door een contour. Daarbij worden op basis 
van de kans van optreden van de diverse ongeva/sscenario's resulterende gelijke overlijdensrisico's op 
een topografische kaart met elkaar verbonden . Binnen de 10 6 j(1-contour geldt dat de kans van 
overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen minimaal een op een miljoen jaar 
bedraagt. Een voorbeeld van plaatsgebonden risicocontouren en de fN-curve van het groepsrisico zijn 
weergegeven in figuur 2.1 . 
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Figuur 2.1 Plaatsgebondenrisicocontouren en fN-curve van het groepsrisico. 

10DOD 

Voor nieuwe ruimtelijke bes/uiten, zoa/s bestemmingsplannen, geldt dat het plaatsgebonden risico voor 
kwetsbare objecten en voor bestemmingen die kwetsbaar objecten mogelijk maken mag niet hoger zijn 
dan 10·6 per jaar: dit is een grenswaarde. Voor nieuwe ruimte/ijke besluiten geldt dat de 10-6 j(1

-

contour een richtwaarde is voor beperkt kwetsbare objecten en voor bestemmingen die beperkt 
kwetsbare objecten moge/ijk maken. Voor afwijking van deze richtwaarde geldt een motivatieplicht. 
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2.2 Groepsrisico 

Het groepsrisico is de kans per jaar per kilometer transportroute dat een groep van 10 of meer personen 
komt te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met gevaarlijke stoffen op die 
route . Het groepsrisico is een indicatie van de mogelijke maatschappelijke impact van een ongeval; het 
is dus niet bedoeld als indicatie voor individueel gevaar op een bepaalde plek. Het groepsrisico wordt 
bepaald binnen het invloedsgebied van een leiding. 

Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1%-letaliteitsgrens: de afstand waarop nog 1% van de 
blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. 
Personen binnen de 1%-letaliteitsgrens worden meegeteld in de berekening van het groepsrisico. Het 
groepsrisico wordt dan ook niet alleen bepaald door de parameters van de leiding, maar oak door het 
aantal aanwezige personen binnen het invloedsgebied daarvan. In figuur 2.1 is een voorbeeld van een 
fN-curve van het groepsrisico opgenomen. De rode lijn is het groepsrisico. De zwarte stippellijn is de 
orientatiewaarde. 

Conform artikel 12 van het Bevb moet voor elk ruimtelijk besluit binnen het invloedsgebied van een 
buisleidingen de verantwoording van het groepsrisico ingevuld warden. 

2.3 Verantwoordingsplicht 

In het Bevb is geregeld wanneer het groepsrisico verantwoord moet warden . Bij buisleidingen is 
verantwoording van het groepsrisico altijd verplicht wanneer binnen het invloedsgebied een ruimtelijk 
besluit wordt genomen. 

Het invullen van de verantwoordingsplicht is een taak van het bevoegd gezag (veelal de gemeenteraad) . 
Door de verantwoordingsplicht warden gemeenten verplicht het externeveiligheidsaspect mee te laten 
wegen bij het maken van ruimtelijke beslissingen. De verantwoording is kwalitatief en bevat 
verschillende onderdelen, zoals opgesomd in het Bevb artikel 12 lid 1, die aan bod kunnen komen of 
moeten komen. De uitgewerkte verantwoordingsplicht is onderdeel van het ruimtelijke besluit voor het 
bestemmingsplan . Met het nemen van dit ruimtelijke besluit, neemt het bevoegd gezag de 
verantwoordelijkheid voor het 'restrisico' dat overblijft nadat benodigde veiligheidsverhogende 
maatregelen genomen zijn . 

Bij de invulling van de verantwoordingsplicht kunnen de volgende elementen een rol spelen : 
a het projectkader; 
b de hoogte en toename van het groepsrisico; 
c mogelijke bronmaatrege!en; 
d ruimtelijke maatregelen te treffen maatregelen; 
e mogelijkheden en voorgenomen maatregelen in de nabije toekomst; 
f mogelijkheden tot bestrijdbaarheid van een calamiteit en de gevolgen daarvan; 
g mogelijkheden tot zelfredzaamheid. 

De uitgebreidheid van de invulling van de verantwoordingsplicht is afhankelijk van de afstand tot de 
leiding en de hoogte en toename van het groepsrisico. De punten c tot en mete kunnen buiten 
beschouwing gelaten worderr imli~ri : 

• het bestemmingsplan buiten de 100% letaal effectafstand ligt of; 

• de hoogte van het groepsrisico 
a. onder 0,1 maal de orientatiewaarde ligt of 
b. tussen 0,1 maa! en 1 maa! de orientatie\rvaarde !:gt en minder d~n 10~1, toeneemt. 
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In elk bestemmingsplan wordt ruimte gereserveerd voor onderhoud aan de leidlng door een 
belemmeringenstrook aan weerszijden van de leiding met een bouwverbod en een aanlegvergunningen
stelsel. Deze afstand wordt gemeten vanuit het hart van de leiding. 
Voor hogedruk aardgasleiding vallend onder het Bevb, met een druk van 16 bar tot en met 40 bar, geldt 
een belemmeringenstrook van 4 meter. Voor de overige leidingen geldt een belemmerende strook van 
5 meter. 
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3 Uitgangspunten risicoberekening 
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De risicoberekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma SAFETl-NL, versie 6.54. In het Bevb is 
dit rekenprogramma voorgeschreven voor de bepaling van het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico van ondergrondse transportleidingen met brandbare vloeistoffen. De berekeningen zijn 
uitgevoerd conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevb, versie 1.0. Hierin is in module C 
aangegeven hoe berekeningen voor ondergrondse buisleidingen met aardolieproducten moeten 
worden uitgevoerd. 

3.1 Leidinggegevens 

DPO heeft de leidinggegevens aangeleverd van de relevante buisleiding. In tabel 3.1 zijn de belangrijkste 
gegevens weergegeven . 

Tabel 3.1 Gegevens ondergrondse buisleidingen afkomstig van Defensie Pijplijn Organisatie 

Eigenschappen Eenheid P21_2 

Momenteel in gebruik 

Jaar ingebruikname 

Stofcategorie 
St of 

Bedekking 

Uitwendige diameter 

lnwendige diameter 

Wanddikte 

Maximale druk 

Staalsoort 

Pompdebiet 

Pompdebiet maximaal 
Lengte 

Grootste lengte tussen veiligheidskleppen 

Snelheid ingrijpen na breuk: uitzetten pomp 

Fractie jaargebruik 
Letale effecten 

jaar 

m 
mm 

mm 
mm 
bar 

m3/h 

m3/h 
km 

km 

s 
% 

ja 

1959 
. K2 

1 
Kerosine 

0,6 

219,08 
! 204,98 

7,04 

80 
Staal APl-5L Grade B 

130 

180 

111 

16,5 

60 

100% 
1 plasbrand 

Het invloedsgebied voor de berekening van het groepsrisico van de leiding is vermeld in onderstaande 
tabel. Dit 1nvioedsgebied is door middel van een verkennende berekening met SAFETl-NL tot stand 
gekomen. Daarbij zijn de leidinggegevens zoals in tabel 3.1 genoemd gebruikt. 

Tabel 3.2 

Eigenaar 

DPO 

Gegevens leiding: invloedsgebied 

Beheerder 

· DPO 

Leidingnaam 

P21_ 2 

lnvloedsgebied [m) 

33 

blad 6 van 13 



Risicoberekening DPO-brandstofleiding 
Bestemmingsplan Buitengebied te Losser 
Projectnummer: 245027 120105 - HC90 

3 februari 2012 

3.2 Modellering 
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Op basis van hun vlampunt worden de leidingen met aardolieproducten
1 

onderverdeeld worden in 
klasse 1, klasse 2 en klasse 3 producten. In de situatie van dit bestemmingsplan, betreft het alleen 
aardolieproducten van klasse 2. 

Uitstroomscenario 's 
Voor ondergrondse leidingen met vloeibare aardolieproducten worden twee typen uitstroomscenario's 
beschouwd, namelijk breuk of lek raken van de leiding. 

Volgens het Hari Bevb Module C is er slechts een scenario relevant indien het een niet-toxische vloeistof 
betreft: 

• Breuk van de leiding. 
Volgens het Hari Bevb Module C dient dit gemodelleerd te worden met het model pool fire. 

Faalfrequenties 
De faalfrequenties voor de vloeistoftransportleidingen gel den voor de leiding inclusief de verbindingen, 
zoals flenzen, lassen en kleppen en exclusief pompen. Volgens de Hari Bevb Module C zijn de volgende 
faalfrequentie van toepassing: 

• Breuk van de leiding; 1,5 x 10-4/km.j. 
De ontstekingskans K2 vloeistoffen bedraagt: 

Pdirect 0,01 
Pvertraagd 0,00 
• Om op de juiste manier deze kansen in het model te brengen dient de faalfrequentie 

vermenigvuldigd te worden met de directe ontstekingskans. Dit levert een overall faalfrequentie 
van 1,5 x 10-4

/km.j. x 0,01=1,5 x 10 6
/km.j. 

Daarnaast dient in SAFETl-NL de ontstekingskans via de vink Ignition: specify directly op de waarde 1 
gezet te worden. Zo wordt voorkomen dat SAFEETl-NL zelf ontstekingskansen gaat toekennen aan 
het scenario. 

Nadere gegevens over poolfire 
Volgens de door DPO aangeleverde gegevens worden er uitsluitend K2-vloeistoffen vervoerd. 
Volgens de Hari Bevb Module C moet worden gemodelleerd met de voorbeeld stof N-nonaan. 
De hoogte van de vloeistofplas is 5 cm. De uitstroom uit de leiding tijdens breuk wordt be pa aid door een 
aantal bijdragen: 
a: pompdebiet maal de tijd die verstrijkt tussen het optreden van de breuk en het uitschakelen van de 

pomp; 
b: uitstroming ten gevolge van de expansie van de samengedrukte vloeistof. 

Tabel 3.3 Spill als gevolg van afslagtijd pomp 

Uitstroom a.g.v. pompdebiet Pompdebiet [m 3/h] 
P21_2 180 

Sluittijd [min] 

1,0 

Spill [m 3
] 

3,0 

De formule waarmee de volume toename kan worden berekend als gevolg van het wegvallen van de 
druk (expansie) wordt gegeven door: 

Ve= n/ 4 x D
2 

x L x P x Ce 

1. Onder aardolieproducten wordt verstaan: aardolie, aardgasolie, vloeibare aardolieproducten en 
derivaten en voor zover deze brandbare vloeistoffen geen componenten bevat in hoeveelheden met 

toxische of explosieve effecten. 
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Met daarin : 
Ve volume toename van het product 
D inwendige diameter van de leiding [m

2
]; 

L leiding lengte tussen pompen of pomp en het einde van de leiding [m]; 
P druk ter plaatse van het lek [Pa]; 

Ce compressibiliteit van het product [m
2
/N]. 

Ta be I 3.4 Spill als gevolg van expansie samengedrukte vloeistof 

Uitstroom a.g.v. D;nw L P 
compressie [mm] [km] [Pa] 

P21_2 204,98 111 80 x 10
5 

c. 
[m2/N] 

8,8 x 10-10 

~ 
s/a/v/e 

Het gezamenlijk effect van zowel de uitstroom van het pompdebiet als het ontspannen van de vloeistof 
is vermeld in onderstaande tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Effecten 

Uitstroom 

P20-3 

Spill 
[m3] 

3,0 

Spill+ V 0 

[m3] 

28,8 

Deze plasdiameter wordt in SAFETl-NL ingevoerd . 

Plasdikte 
[m] 

0,05 

Plasoppervlak 
[m2] 

576 

Bij het berekenen van het groepsrisico is de optie No Free Field gebruikt. 

Opmerking: 

Plasdiameter 
[m) 

27,1 

• Voor zowel de breuk- als de lekfrequentie geldt dat geen rekening is gehouden met de invloed van 
eventuele aanvullende veiligheidsvoorzieningen door leidingeigenaren. 

• De breukfrequentie is generiek bepaald voor alle relevante buisleidingen iT1et aardolieproducten in 
Nederland. 

• Bij de faalfrequentie is de invloed van de grondroerdersregeling (WION} verdisconteerd door het 

aantal breuken als gevolg van beschadiging door derden (external interference) naar beneden te 
corrigeren met een factor 2,4. 

• De onderliggende faaloorzaak voor de frequentie uit ta be I 3.3 zijn voor 55% external interference en 
45% wordt veroorzaakt door andere faaloorzaken. 

Overige gegevens: 

• Meteostation: Twente 

• Leidingexploitant: Defensie Pijleiding Organisatie, Postbus 90822, 2509 LV, Den Haag 

• Peildatum QRA: 16 januari 2012 

3.3 Bevolkingsinvoer 

De bevolkingsinventarisatie dient plaats te vinden binnen gebied zoals gedefinieerd in de Handreiking 
risicoberekeningen Bevb. Dit gebied is gevisualiseerd is figuur 3.1. Hierin is IA het 1% letaliteitsafstand 

(invloedsgebied) van de buisleiding. In tabel 3.2 is aangegeven wat het invloedsgebied van deze 
buisleiding is. 
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a +b =1 km 

c+d =1 km 

IA 1 km 

interessegebied 

d 

II IA 

Figuur 3.1 Gebied relevant voor groepsrisico berekeningen 

3.3.1 Bevolkingsinventarisatie 

Voor de berekening van het groepsrisico zijn 2 bevolkingssituaties relevant: 
o bevolking op basis van het vigerende bevolkingssituatie (huidige situatie); 

~ 
s /a/v/e 

1 km IA 

o bevolking op basis van het voorgenomen ruimtelijke besluit en (voorzover van toepassing) de 
vigerende omgevingssituatie (toekomstige situatie). 

Voor de risicoberekening is de bevolkingscapaciteit binnen het invloedsgebied {zie tabel 3.2) van de 
buisleiding ge'lnventariseerd op basis van bestemmingsplancapaciteit. De bevolkingsinventarisatie is 
(zoveel als mogelijk) gebaseerd op aannames uit de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico 
{2007) en de PGS 1, dee! 6. De dag/nachtfracties en binnen/buitenfracties zijn gebaseerd op kengetallen 
zoals standaard vastgelegd. De relevante kengetallen zijn in tabel 3.6 weergegeven. In tabel 3.7 is de 
concrete inventarisatie van de bevolking random de leiding weergegeven. De bevolkingsvlakken zijn in 
figuur 3.2 weergegeven. 

De bevolking in de huidige situatie wijkt niet veel af van de toekomstige situatie. Het verschil zit in de 
bevolkingsvlakken . De bevolkingsvlakken zijn qua oppervlakte en vorm gewijzigd, de aanwezige 
bevolking is niet gewijzigd. 
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Ta be I 3.6 Kengetallen per soort bevolking 
Soort bevolking Personen 

Woonwijk rustig 35 personen per hectare 

Woningen 2,4 personen per woning 

Agrarisch bedrijf buitengebied * 5 personen 

Woongebied, buitengebied 1 persoon per hectare 

* eigen aannames 

Tabel 3.7 lnventarisatie bevolking per blok 

Dag/nacht 

50%-100% 

50%-100% 

100%-0% 

50%-100% 

Vak Soort bevolking Huidige situatie Toekomstige situatie 
1 

nr. Personen/ha Aantal personen Person en/ha Aantal personen 
(dag/nacht) (maximaal) (maximaal) 

(dag/nacht) 
1 Woning 1.2/2.4 1.2/2.4 
2 Woning 1.2/2.4 1.2/2.4 
3 Agrarisch + 0.5/1 0.5/1 

landschappelijk 

4 Woning 1.2/2.4 1.2/2.4 
5 Agrarisch bedrijf 6.2/2.4 6.2/2.4 

6 Woning 1.2/2.4 1.2/2.4 
7 Woning 1.2/2.4 1.2/2.4 
8 Kern Beuningen 35/70 35/70 
9 Agrarisch bedrijf 6.2/2.4 6.2/2.4 

10 Bedrijf 5/0 5/0 
11 Woning 1.2/2.4 1.2/2.4 
12 Woning 1.2/2.4 1.2/2.4 
13 Agrarisch bedrijf 6.2/2.4 6.2/2.4 

14 Woning 1.2/2.4 1.2/2.4 
15 Agrarisch bedrijf 6.2/2.4 6.2/2.4 

16 Woning 1.2/2.4 1.2/2.4 
17 4 Woningen 4.8/9.6 4.8/9.6 
18 Woning 1.2/2.4 1.2/2.4 
19 Woning 1.2/2.4 1.2/2.4 

~ 
s/a/v/e 
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Buitenfractie 

0,07-0,01 

0,07-0,01 

1,00-1,00 

0,07-0,01 

Bron informatie 
2 

/aanvullende info 

- In toekomstige 
situatie heeft dit 
bevolkingsvlak de 
bestemming: 
'gemengde 
bestemming' 
- buitengebied 1 
persoon/ha 

woning+ bedrijf, dus 
1.2 + 5 dag 
2.4 + 0 nacht 

woning+ bedrijf, dus 
1.2 + 5 dag 
2.4 + O nacht 

woning+ bedrijf, dus 
1.2 + 5 dag 
2.4 + 0 nacht 

woning+ bedrijf, dus 
1.2 + 5 dag 
2.4 + 0 nacht 

In de toekomstige situatie zijn de bevolkingsvlakken niet gewijzigd m.b.t. bestemming (uitgezonderd nr 3) t.o.v. de huidige 
situatie, maar wel zijn de oppervlaktes van de vlakken gewijzigd. 
Bron huidige situatie: vigerende bestemmingsplankaarten van 1991, aangeleverd door BOgelHajema 
Bron toekomstige situatie: ontwerp bestemmingsplan buitengebied op 'ruimtelijkeplannen.nl'. 
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Figuur 3.2 Bevolkingsvlakken behorende bij tabel 3.7 
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4 Rekenresultaten 
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In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van de berekeningen die zijn uitgevoerd. De berekeningen zijn 
uitgevoerd conform de uitgangspunten in hoofdstuk 3. 

4.1 Plaatsgebonden risico 

Uit berekening blijkt dat de leiding geen plaatsgebondenrisicocontour van 10-6 per jaar kent. De 
wettelijk vereiste basisbescherming kan geboden warden. 

Buiten de risicocontour van 10-6 per jaar mogen bestemmingen voor (beperkt) kwetsbare objecten in 
het bestemmingsplan opgenomen warden. Dit betekent dat volgens het Bevb en de norm voor het 
plaatsgebonden risico er geen belemmeringen zijn voor de realisatie van objecten in de nabijheid van de 
leiding. Wei wordt opgemerkt dat moet word en voldaan aan de vereisten van een 
belemmeringenstrook. 

4.2 Groepsrisico 

Voor de K2-buisleiding wordt voor geen enkel kilometerstuk een groepsrisico berekend met meer dan 
10 slachtoffers. Conform de definitie van groepsrisico in het Bevb is hier dus geen sprake van een 
groepsrisico. 

4.3 Belemmeringenstrook 

De belemmeringenstrook heeft niets te maken met risicobeperkingen of -afwegingen, maar is ten 
behoeve van het onderhoud aan de leiding. 

Voor deze leiding geldt een belemmeringenstrook van 5 meter welke vrijgehouden dient te worden van 
bebouwing. Deze strook dient opgenomen te worden op de verbeelding/in het bestemmingsplan . 
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5 Conclusie 

De gemeente Losser is voornemens om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen : Bestemmingsplan 
Buitengebied. Door het buitengebied binnen de gemeente Losser loopt een ondergrondse 
brandstofleiding van Defensie. De uitgevoerde risicoanalyse heeft geleid tot de onderstaande 
conclusies. 

Plaatsgebonden risico 
Uit de berekening blijkt dat geen plaatsgebonden risico van PR 10-6-contour wordt berekend. De 
wettelijk vereiste basisbescherming kan geboden warden. 

Buiten de risicocontour van 10-6 per jaar mogen bestemmingen voor (beperkt) kwetsbare objecten in 
het bestemmingsplan opgenomen warden. Dit betekent dat volgens het Bevb en de norm voor het 
plaatsgebonden risico er geen belemmeringen zijn voor de realisatie van objecten in de nabijheid van de 
leiding. Wei wordt opgemerkt dat moet warden voldaan aan de vereisten van de belemmerende strook. 

Groepsrisico 
Voor de K2-buisleiding wordt geen groepsrisico berekend met meer dan 10 slachtoffers . Conform de 
definitie van groepsrisico in het Bevb is hier dus geen sprake van een groepsrisico. 

Verantwoordingsplicht 
Het Bevb schrijft voor dat: 'Bij de vaststelling van een bestemmingsp/an, op grand waarvan de aan/eg 
van een buisleiding of de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar object 
wordt toege/aten, wordt tevens het groepsrisico in het invloedsgebied van de buis/eiding verantwoord.' 
Dit betekent dat voor leidingen met een groepsrisico in het kader van de ruimtelijke procedure voor 
een bestemmingsplan een invulling van de verantwoordingsplicht noodzakelijk is. 
Er wordt geen groepsrisico berekend met meer dan 10 slachtoffers, het risico is dusdanig laag dat 
onderdelen c, den e van artikel 12 lid 1 (Bevb) niet van toepassing zijn conform artikel 12 lid 3. Wij 
adviseren u met betrekking tot de verantwoordingsplicht advies te vragen aan de brandweer over de: 

• mogelijkheden tot bestrijdbaarheid van een calamiteit en de gevolgen daarvan; 

• mogelijkheden tot zelfredzaamheid voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied, 
conform onderdelen fen g van artikel 12 lid 1 (Bevb). 
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1 lnleiding 

Gerneente Losse r heeft het plan de volgende nieuwe bestemmingsplannen vast te stellen . 

• bestemmingsplan Buitengebied (dit bestemmingsplan omvat de gehele gemeente exclusief de 
woonkernen) en 

• bestemmingsplan Losser dorp (omvat de dorpskern Losser). 

Bij de vaststelling van de bestemmingsplannen dient externe veiligheid beschouwd te warden, waarbij 
de risicobronnen in de omgeving moeten warden beschouwd. De gemeente heeft deze risicobronnen 
ge'lnventariseerd en voor uitwerking een viertal geselecteerd: 

• vervoer gevaarlijke stoffen over de spoorlijn, traject Hengelo - Bad Bentheim; 

• vervoer gevaarlijke stoffen over de Rijksweg Al, traject Oldenzaal - Grens; 

• brandstofleiding DPO (buitengebied) 

• hogedruk-aardgastransportleidingen {N-528-84, N-528-51). 

De DPO-brandstofleiding is in een afzonderlijk rapport behandeld en wordt in dit onderzoek buiten 
beschouwing gelaten

1
. De overige drie van de risicobronnen worden in dit rapport behandeld. 

Voor het bestemmingsplan Buitengebied moeten alle vier de risicobronnen warden beschouwd. Voor 
het bestemmingsplan Losser Dorp zijn alleen de hogedruk-aardgastransportleidingen van belang. Het 
plangebied van Losser Dorp ligt buiten het invloedsgebied van de overige bronnen. In bijlage 3 zijn 
kaarten met de ligging van de bestemmingsplannen opgenomen. 

Via deze transportroutes warden gevaarlijke stoffen vervoerd. Bij calamiteiten op deze transportroutes 
kunnen mensen mogelijk om het leven komen; het vervoer gevaarlijke stoffen over spoor, weg en door 
buisleidingen veroorzaakt dus een extern veiligheidsrisico. De rijksoverheid heeft voor externe veiligheid 
normen opgesteld om te voorkomen dat bevolking aan te grate risico's wordt bloot gesteld. De vraag 
doet zich nu voor of de externeveiligheidssituatie voldoet aan deze norm en . 

Het doel van dit rapport is de externeveiligheidssituatie inzichteiijk te ma ken en deze vervolgens te 
toetsen aan de normen voor externe veiligheid voor spoor, weg en buisleidingen . 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het toetsingskader uitgelegd. In hoofdstuk 3 zijn a lie uitgangspunten vastgelegd. In 
hoofdstuk 4 warden de relevante resultaten gegeven. In hoofdstuk 5 wordt de toetsing van de normen 
gegeven. Dit rapport sluit af met een conclusie of voldaan wordt aan de normen. 

l_ Oranjewoud/Save 120105-HC90 'Risicoberekening DPO-brandstofleiding . Bestemmingsplan 
Buitengebied te Losser', 3 februari 2012. Dit rapport is opgesteld ten behoeve van het 
bestemmingsplan Buitengebied. 
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2 Beleidskader externe veiligheid 
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Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke 
stoffen . Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) oftransportroutes. Op beide categorieen 
is verschillende wet- en regelgeving van toe passing. 

Buisleidingen 

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Het besluit 
regelt onder meer de externeveiligheidsaspecten van buisleidingen. In het toetsingskader wordt 
aangesloten bij de systematiek van een plaatsgebonden risico (PR) en een groepsrisico (GR). Hiermee 
wordt de systematiek voor buisleidingen in lijn gebracht met het Besluit externe veiligheid voor 
inrichtingen (Bevi) en de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRnvgs) . 

Spooren Weg 

Het huidige landelijke beleid voor transportmodaliteiten staat beschreven in de circulaire 
'Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' (cRnvgs) die op termijn vervangen zal worden door het 
'Besluit transportroutes externe veiligheid' (Btev) . 
Op 22 december 2009 is het 'Besluit tot wijziging van de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke 
stoffen' in de Staatscourant gepubliceerd. Deze wijzigingen zijn per 1 januari 2010 in werking getreden. 
Langs in de circulaire aangewezen (vaar)wegen is nu sprake van: 

• vaste veiligheidszones; 

• vaste vervoershoeveelheden waarop een groepsrisicoberekening gebaseerd moet zijn. 

Bestemmingsplannen, projectbesluiten en inpassingsplannen die vanaf 1 januari 2010 ter inzage word en 
gelegd, moeten voldoen aan het gestelde in de circulaire. lndien het ruimtelijk plan betrekking heeft op 
de omgeving van in de circulaire genoemde rijks- en N-wegen en vaarwegen, moet warden uitgegaan 

van de in de bijlagen van de circulaire genoemde afstanden en vervoerscijfers. Anticiperend op de 
ontwikkelingen m.b.t. het Basisnet wordt er in dit rapport uitgegaan van de vervoerscijfers in het 
Basisnet en wordt de rekenmethodiek volgens de 'Handleiding Risicoanalyse Transport' toegepast. 

Basisnet en Btev: Een korte toelichting 
Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats via het spoor, over de weg en het water. Knelpunt hierbij is dat 
er geen plafond bestaat voor de omvang en samenstelling van dit vervoer. Theoretisch kan het vervoer 
ongelimiteerd toenemen, met dan eveneens ongelimiteerde gevolgen voor de ruimtelijke ordening. De 
overheid is voornemens een zogeheten Basisnet vast te stellen met routes die warden aangewezen voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen. Het beleid achter het landelijke Basis net is dat een risicoplafond vastgesteld 
wordt voor dit vervoer van gevaarlijke stoffen. Oak warden randvoorwaarden aan de ruimtelijke ordening 
gesteld . Omdat het ontwikkelen van instrumenten voor dit be le id bijzonder complex is, en de gevolgen voor 
vervoerders en de ruimtelijke ordening ingrijpend kunnen zijn, vindt nag veel discussie plaats en is de 
vaststelling van het Basis net nag niet afgerond. Vooruitlopende op de definitieve besluitvorming omtrent het 
basisnet zijn in de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen, per 1 januari 2010, voor rijkswegen 
en vaa rwegen risicoplafonds opgenomen. 

Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden 
risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke 
verschillen . Hieronder warden beide begrippen verder uitgewerkt. 
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2.1 Plaatsgebonden risico 
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Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon, die permanent en onbeschermd zou 
verblijven in de directe omgeving van een transportroute, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een 
ongewoon ongeval met die transportroute. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven in de vorm 
van contouren rand een risicobron. De omvang van het PR is geheel afhankelijk van de aard en 
hoeveelheid stoffen die vervoerd warden over de transportroute. Voor een individu geeft het PR een 
kwantitatieve indicatie van het risico dat hij loopt wanneer hij zich in de omgeving van een 
transportroute bevindt. Het PR wordt visueel weergegeven door een contour. Daarbij warden op basis 
van de kans van optreden van de diverse ongevalsscenario's resulterende gelijke overlijdensrisico's op 
een topografische kaart met elkaar verbonden. Binnen de 10-6 j(1-contour geldt dat de kans van 
overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke Staffen minimaal een op een miljoen jaar 
bedraagt. Een voorbeeld van plaatsgebondenrisicocontouren en de fN-curve van het groepsrisico zijn 
weergegeven in figuur 2.1. 

• = rislcol>ron 

= PR 10·5 -contour 

= PR 10-6 -contour . 
i ! = invloedsgebied 
\ ,' 1 % letaliteitgrens 

~ '" ..... ...... " 
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Figuur 2.1 Plaatsgebondenrisicocontouren en fN-curve van het groepsrisico. 

Normering 

1CDDD 

Voor nieuwe ruimtelijke besluiten, zoals bestemmingsplannen, geldt dat het plaatsgebonden risico voor 
kwetsbare objecten en voor bestemmingen die kwetsbaar objecten mogelijk maken mag niet hoger zijn 
dan 10·6 per jaar: dit is een grenswaarde2

• Voor nieuwe ruimtelijke besluiten geldt dat de 
10 6/jr 1-contour een richtwaarde is voor beperkt kwetsbare objecten en voor bestemmingen die 
beperkt kwetsbare objecten mogelijk ma ken. Voor afwijking van deze richtwaarde geldt een 
motivatieplicht. 

2.2 Groepsrisico 

Het groepsrisico is de kans per jaar per kiiometer transportroute dat een groep van 10 of meer personen 
komt te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met gevaarlijke stoffen op die 
route. Het groepsrisico is een indicatie van de mogelijke maatschappelijke impact van een ongeval; het 

2. Uitzondering hierop vormt de cRnvgs. Dit betreft een circulaire en is geen besluit. Hierdoor is de 

risicocontour van 10·6 per jaar volgens cRnvgs geen 'harde ' grenswaarde. Bij in werking treden van het 

Btev komt dit onderscheid te vervallen. 
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is dus niet bedoeld als indicatie voor individueel gevaar op een bepaalde plek. Het groepsrisico wordt 
bepaald binnen het invloedsgebied van een leiding. 

Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1%-letaliteitsgrens: de afstand waarop nog 1% van de 
blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. 
Personen binnen de 1%-letaliteitsgrens warden meegeteld in de berekening van het groepsrisico. Het 
groepsrisico wordt dan ook niet alleen bepaald door de parameters van de leiding, maar ook door het 
aantal aanwezige personen binnen het invloedsgebied daarvan. In figuur 2.1 is een voorbeeld van een 
fN-curve van het groepsrisico opgenomen. De rode lijn is het groepsrisico. De zwarte stippellijn is de 
orientatiewaarde. 

Normering 

Het groepsrisico kent geen rijksnormering zoals het plaatsgebonden risico. Het is het bevoegd gezag dat 
zich een mening moet vormen over de mate waarin het groepsrisico acceptabel is of niet. Daarbij is de 
in de groepsrisicoberekening ingetekende orientatiewaarde mogelijk behulpzaam. Om een groepsrisico 
voor het bevoegd gezag acceptabel te maken kunnen in veel gevallen aanvullende maatregelen 
genomen warden: deze komen aan de orde bij de verantwoordingsplicht . Dit betekent dat uiteindelijk in 
de verantwoordingsplicht het finale oordeel van het bevoegd gezag over dit project wordt geveld. is het 
externeveiligheidsrisico inclusief eventueel te nemen maatregelen acceptabel of niet. 

Conform artikel 12 van het Bevb moet voor elk ruimtelijk besluit binnen het invloedsgebied van een 
buisleidingen de verantwoording van het groepsrisico ingevuld warden. 

2.3 Verantwoordingsplicht 

In het Bevb en de cRnvgs is geregeld wanneer het groepsrisico verantwoord moet warden. Bij 
buisleidingen is verantwoording van het groepsrisico altijd verplicht wanneer binnen het invloedsgebied 
een ruimtelijk besluit wordt genomen. Vanuit de 'circulaire' dient aandacht aan de verantwoording 
gegeven warden wanneer het groepsrisico boven de orientatiewaarde ligt of wanneer het groepsrisico 
(significant) toeneemt. 

Het invullen van de verantwoordingsplicht is een taak van het bevoegd gezag (veelal de gemeenteraad). 
Door de verantwoordingsplicht warden gemeenten verplicht het externeveiligheidsaspect mee te laten 
wegen bij het maken van ruimtelijke beslissingen . De verantwoording is kwalitatief en bevat 
verschillende onderdelen, zoals opgesomd in het Bevb artikel 12 lid 1, die aan bod kunnen komen of 
moeten komen. De uitgewerkte verantwoordingsplicht is onderdeel van het ruimtelijke besluit voor het 
bestemmingsplan. Met het nemen van dit ruimtelijke besluit, neemt het bevoegd gezag de 
verantwoordelijkheid voor het 'restrisico' dat overblijft nadat benodigde veiligheidsverhogende 
maatregelen genomen zijn. 

Bij de invulling van de verantwoordingsplicht kunnen de volgende elementen een rol spelen : 
a het projectkader; 
b de hoogte en toename van het groepsrisico; 

c mogelijke bronmaatregelen; 
d ruimtelijke maatregelen te treffen maatregelen; 
e mogelijkheden en voorgenomen maatregelen in de nabije toekomst; 

f mogelijkheden tot bestrijdbaarheid van een calamiteit en de gevolgen daarvan; 
g mogelijkheden tot zelfredzaamheid. 
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De uitgebreidheid van de invulling van de verantwoordingsplicht is afhankelijk van de afstand tot de 
leiding en de hoogte en toename van het groepsrisico. Voor buisleidingen kunnen de punten c tot en 
met e buiten beschouwing gelaten worden indien: 

het bestemmingsplan buiten de 100% letaaleffectafstand ligt, of; 
de hoogte van het groepsrisico 
1. onder 0,1 maal de orientatiewaarde ligt of 
2. tussen 0,1 maal en 1 maal de orientatiewaarde ligt en minder dan 10% toeneemt. 

2.4 Belemmeringenstrook bij buisleidingen 

In elk bestemmingsplan wordt ruimte gereserveerd voor onderhoud aan de leldlng door een 
belemmeringenstrook van minimaal 4 of 5 meter aan weerszijden van de leiding met een bouwverbod 
en een aanlegvergunningenstelsel. Deze afstand wordt gemeten vanuit het hart van de leiding. 
Voor hogedruk-aardgasleiding vallend onder het Bevb, met een druk van 16 bar tot 40 bar, geldt een 
belemmeringenstrook van 4 meter. Voor de overige leidingen geldt een belemmeringenstrook van 
5 met er. 
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3 Uitgangspunten risicoberekening 
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In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten betreffende de externeveiligheidsberekening ten gevolge van 

het vervoer van gevaarlijke stoffen gegeven. Deze bestaan uit de bepaling van het onderzochte 

vervoerstraject, de kenmerken van het onderzochte traject, de inventarisatie van de vervoerscijfers, de 

reikwijdte van het onderzoeksgebied en de inventarisatie van de bevolkingsdichtheden. Bij het 

vaststellen van de uitgangspunten is gebruik gemaakt van de Handleiding Risicoberekening Transport 

(HART), conceptversie 1 november 2011 en de Circu/aire Risiconormering vervoer gevaar/ijke stoffen 

ge/et op de voorgenomen invoering van het Basisnet, gepubliceerd op 22 december 2009. 

De berekeningen voor weg en spoor zijn uitgevoerd met het RBMll-rekenpakket, versie 1.3 build 247 . 

Het RBMll-rekenpakket voldoet aan het gestelde in PGS 3 [4). Het RBM-programma is ontwikkeld voor 

de evaluatie van de externe veiligheid ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen. 

De risicoberekening voor de buisleidingen is uitgevoerd met het rekenprogramma CAROLA 

versie 1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. 

3.1 Risicobronnen 

Voor de bestemmingsplannen zijn de volgende risicobronnen relevant : 

1. Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor (traject Hengelo - Bad Bentheim); 

2. Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg (Rijksweg Al, traject Oldenzaal - grens); 

3. Hogedruk-aardgasleidingen. 

Tabel 3.1 

Bron 

De risicobronnen in of nabij het plangebied 

Toetsingskader Relevante zone3 Uitvoering 

1 Rijksweg Al 

Oldenzaal - grens 

cRnvgs 300 meter PR- en GR-berekening RBM II 

2 Spoorlijn cRnvgs 995 meter PR- en GR-berekening RBM II 

Hengelo-Bad Bentheim 

3 Hogedruk- Bebv 52 en 70 meter PR- en GR-berekening CAROLA 

aardgasleidingen 

In figuur 3.1 is respectievelijk de ligging van het spoor, de rijksweg en de buisleidingen weergegeven 

binnen het plangebied. 

3. Generieke afstanden volgens Handleiding Risicoanalyse Transport . 
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Figuur 3.1 Beschouwde buisleidingen en traject en spoor en rijksweg 

3.1.1 Rijksweg Al 

In het Besluit tot wijziging van de circulaire Risiconormering vervoer gevaorlijke stoffen gelet op de 
voorgenomen invoering van het Basisnet, gepubliceerd op 22 december 2009 is aangegeven dat van met 
name genoemde wegdelen: 

• het plaatsgebonden risico niet meer relevant is: er wordt nu gewerkt met een veiligheidszone; 

• het groepsr!s ico dientte warden berekend meta ls enlge gevaarlijke stofcategorie GF3. 

De wegdelen 07 en 08 van de Al vallen geheel (08} of gedeeltelijk (07) binnen de grenzen van de 

gemeente. Zie figuur 3.2 . .Deze wegdelen zijn met name genoemd ln de hierboven genoemde circulaire. 

In de cRnvgs zijn de vervoersaanta llen voor de rijkswcg Al (Wegvak 07 en 08) gepubliceerd . Op basis 
van deze vervoersaantallen en uitgangspunten (tabellen 3.2 en 3.3) moet het groepsrisico w arden 
berekend. 

abel :i.2 vervoersgegevens gevaarlljke stotten Al 

Wegvak Stpfcategorie ' Voorbeeld sfof 

Al: V\legvak 07 GF3 LPG 

Al: Wegvak 0 8 GF3 LPG 

4. Geldt vofgeris HART specifiek voor LPG. 

lnvloedsgebied 
1% letaliteit [m] 

355 

Aantal tankwagens 
per jaar 

3.000 

1.500 
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save lseen ondtrdee1vanoranjewoud 

Er is gerekend met een verhauding vervaer dag/nacht van 70% in de dag en 30% in de nacht. Dit is een 
standaarduitgangspunt. 
Er is gerekend met een verhauding vervaer week/weekend van 100% vervaer gedurende de werkweek 
en 0% vervaer in het weekend. Oak dit is een standaarduitgangspunt. 

De lengte van het ingevaerde traject is als volgt bepaald : 

• de grenzen van het de gemeente varmen de uiterste begrenzing van het plangebied; 
• valgens het Hart dient ter weerzijden van de uiterste begrenzing van het plangebied circa 

1.000 meter extra transpartlengte te warden taegevaegd5
• Dit is gerealiseerd. 

Zie vaar een averzicht van de ingevaerde bevalking paragraaf 3.2. 

Tabel 3.3 Overzicht trajectgegevens 

U itga ngspunten 

Wegtype: 

Breedte weg: 

Weerstatian: 

Frequentie traject 

Figuur 3.2 Ligging van de wegdelen 07 en 08 

snelweg 

35 meter 

Twente 

8,3x10-8 [1/vtg.km) 

(linker gemeentegrens: dunne blauwe lijn; rechter gemeentegrens gele lijn) 

5. We sorteren hier reeds voor op het Hart. 
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Spoorlijn Hengelo - Bad Bentheim 
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Gebruikt is het Re ken protocol vervoer gevaarlijke stoffen per Spoor d.d. april 2006. Er is aangesloten bij 
de vervoersprestatie zoals gepubliceerd voor het Basisnet. 

Figuur 3.3 Ligging van het spoor Hengelo - Bad Bentheim (rood) 

De onderzochte trajectlengte bestaat uit de lengte van de spoorlijn vanaf Oldenzaal richting de Duitse 
grens naar Bad Bentheim binnen de gemeente Losser, vermeerderd met 1.000 meter aan de oost- en 
westzijde van het plangebied. Dit resulteert in een onderzochte trajectlengte van circa 8.300 meter. 

Ten aanzien van de vervoerscijfers van het doorgaande vervoer is uitgegaan van 'de vervoerscijfers in 
Basisnet', anticiperend op beleidsontwikkelingen, zoals vermeld in tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Vervoersgegevens gevaarlijke stoffen spoorlijn Hengelo - Bad Bentheim 

Stof- Beschrijving lnvloedsgebied Aantal Dag/Nacht Week/Weekend 
categorie 1% letaliteit (m) wagens 

A brandbare gassen 460 1900 33%/66% 71,4%/28,6% 

C3 zeer brandbare vloelstoffen 35 1900 33%/669{, 71,4~~/28,6'}~ 

B2 giftige gassen 995 200 33%/66% 71,4%/28,6% 

03 giftige vloeistoffen 375 50 33%/66% 71,4%/28,6% 

04 zeer giftige vloeistoffen > 4.000 50 33%/66% 71,4%/ 28,6% 

De berekeningen zijn uitgevoerd met het RBMll-rekenpakket, versie 1.3 build 247. 
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Het RBMll-rekenpakket voldoet aan het gestelde in PGS 3 [4]. Het RBM-programma is ontwikkeld voor 
de evaluatie van de externe veiligheid ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen. 

In RBMll warden verschillende eigenschappen van het spoortraject ingevoerd die van invloed zijn op de 

risico's van het spoor. Zo wordt de ongevalsfrequentie van het spoor bepaald door de maximum 
baanvaksnelheid en de aanwezigheid van wissels en overwegen. 
De generieke faalfrequentie voor de vrije baan zonder wissels en overwegen bedraagt 2,2·10-

8 
per 

wagenkilometer. Voor trajecten met een hoge baanvaksnelheid (> 40 km/h) wordt een 

correctiefactor 1,26 toegepast. Voor spoortrajecten met een lage baanvaksnelheid (< 40 km/h) bedraagt 
de correctie 0,62. 
Daarnaast is, bij aanwezigheid van wissels, een toeslag vereist. Deze toeslag is onafhankelijk van de 
baanvaksnelheid en moet dus na correctie voor de baanvaksnelheid bij de faalfrequentie worden 
opgeteld en bedraagt 3,3'10-8 per baanvakkilometer. Het traject waarvoor de correctie/toeslag geldt, 
loo pt van 500 m voor de wissel tot 500 m na de wissel. De correctie wordt voor een trajectdeel, 
ongeacht het aantal wissels, slechts een keer toegepast. De correctie voor overwegen wordt niet meer 
meegenomen. 

De volgende trajectgegevens zijn gehanteerd: 

• Voor de breedte van het spoor is uitgegaan van 24 meter; 

• Er geldt een maximum baanvaksnelheid welke 'hoger is dan 40 km/h', d.w.z. hoge snelheid volgens 

de berekeningsmethodiek; 

• Er komen wel wissels voor; 

• Volgens de Handleiding Risicoanalyse Transport wordt een overwegtoeslag niet meer meegenomen. 

Dit is in het programma op 0 gezet. 

Bovenstaande punten zijn verwerkt voor het bepalen van de ongevalsfrequentie. Er is gerekend met 
6,072 x 10-8/jaar per wagenkilometer (zie voor een onderbouwing tabel 3.5). 

Voor Basisnetberekeningen voor dit spoortraject dient te word en uitgegaan van een warme-BLEVE
factor voor stofcategorie A van 0 en voor B2 van 0,95, conform de Basisnettabellen . 

Tabel 3.5 Bepaling van de ongevalsfrequentie 

Standaardfrequentie 

Type spoorweg: hoge snelheid 

Faalkans spoorweg hoge snelheid 

Wissels : aanwezig 

Gehanteerde frequentie traject 

Hogedruk-aardgasleiding 

2 2 10"8 
I • 

x 1,26 

=2,772.10"8 

+ 3,3. 10'
8 

=6,072.10"8 

De risicoberekening voor de buisleidingen is uitgevoerd met het rekenprogramma CAROLA 

[1/vtg.km] 

[1/vtg.km] 

[1/vtg.km] 

versie 1.0.0.51 . De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. CAROLA is een softwarepakket 
dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, specifiek ter bepaling van het 
plaatsgebonden risico en het groepsris ico van ondergrondse hogedruk-aardgastransportleidingen. 
Conform het Bevb dienen de berekeningen uitgevoerd te warden conform de bijbehorende regeling; 
hiermee wordt onder andere het rekenprogramma CAROLA bedoeld . De berekeningen zijn verder 
uitgevoerd conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevb, versie 1.0. Hierin is in module B 

omschreven hoe de risico's van aardgasleidingen te berekenen met CAROLA. In module B is aangegeven 
dat voor ri sicoverhogende effecten zoals windmolens en hoogspanningsmasten nog geen methodiek is 

voor deze aspecten voorhanden is. 
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Figuur 3.4 Ligging van de buisleidingen N-528-84 en N-528-51 

Leidinggegevens 

De N.V. Nederlandse Gasunie heeft de leidinggegevens aangeleverd van de relevante 
aardgasbuisleidingen. Jn tabel 3.6 zijn de belangrijkste gegeven weergegeven. 

Tabel 3.6 Leidinggegevens relevante buisleidingen 

Leidingbeheerder Kenmerk Druk 
[bar] 

N.V. Nederlandse Gasunie N-528-84 40 

N.V. Nederlandse Gasunie N-528-51 40 

Diameter 
[mm] 

108.00 

168.30 

lnvloedsgebied 
[meter] 

52 

70 

~ 
s/a/v/e 
save Is HP ondt1dnlv1n oranjewo~d 

Voor ondergrondse hogedruk-aardgastransportleidingen wordt alleen leidingbreuk als representatief 
scenario voorgeschreven. 

Ervan uitgaande dat het uitstromende gas ontsteekt, wordt gerekend met 0,75 kans op directe 
ontsteking en 0,25 kans op vertraagde ontsteking. Er wordt gerekend met een tijdsgemiddeld 
uitstroomdebiet, uitgaande van 20 seconden blootstelling. Bij directe ontsteking wordt gerekend met 
het gemiddelde debiet over de eerste 20 seconden na het ontstaan van de leidingbreuk; bij vertraagde 
ontsteking wordt gerekend met een tijdsgemiddeld debiet over de periode van 120 tot 140 seconden 
[bron: Handleiding Risicoberekening Bevb] . 

3.2 Bevolkingsinventarisatie 

Voor de berekening van het groepsrisico zijn twee bevolkingssituaties relevant: 
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• bevolking op basis van het vigerende bevolkingssituatie (huidige situatie); 
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• bevolking op basis van het voorgenomen ruimtelijke besluit en de vigerende omgevingssituatie 
(toekomstige situatie) . 

Voor de risicoberekening is de bevolkingscapaciteit binnen het invloedsgebied (zie tabel 3.1) van het 
spoor, de weg en de buisleiding ge·lnventariseerd op basis van bestemmingsplancapaciteit. De 
bevolkingsinventarisatie is (zoveel als mogelijk) gebaseerd op aannames uit de Handreiking 
verantwoordingsplicht groepsrisico (2007) en de PGS 1, dee I 6. De dag/nachtfracties en 
binnen/buitenfracties zijn gebaseerd op kengetallen zoals standaard vastgelegd . De relevante 
kengetallen zijn in tabel 3.7 weergegeven . In bijlage 1 is de concrete inventarisatie van de bevolking 
random de transportroutes weergegeven met daarbij de bevolkingsvlakken op kaart. 

Tabel 3.7 Kengetallen per soort bevolking 
Soort bevolking Personen Dag/nacht Bultenfractie 

Agrarisch/buitengebied/park 1 persoon per hectare 100%-100% 0,07-0,01 

Bedrijven laag 5 personen per hectare 100%-21% 0,05-0,01 

Bedrijven middel 40 personen pe r hectare 100%-21% 0,05-0,01 

Woonwijk rustig 35 personen per hectare 50%-100% 0,07-0,01 

Woonwijk druk 70 personen per hectare 50%-100% 0,07-0,01 

Natuurgebied 0 personen per hecta're 

Woningen 2,4 personen per woning 50%-100% 0,07-0,01 

Sportvelden 25 personen per hectare 95%-19% 0,95-0,19 

Sporthal middengroot 100 personen 92%-38% 0,25-0,13 

Sporthal klein SO personen 92%-38% 0,25-0,13 

Voortgezet onderwijs middelgroot 500 personen 100%-19% 0,29-0,11 

Maatschappelijk 100 personen per hectare 79%-15% 0,46-0,08 

Volkstuine n 25 personen per hectare 100%-0% 1,00-1,00 

Horeca middelgroot 50 personen 38%-93% 0,25-0,01 

Mc Donald's * 100 personen 50%-100% 0,05-0,01 

Fitnesscentrum* 100 personen 92%-38% 0-0 

Douane* 10 personen 100%-100% 0,05-0,01 

* eigen aannames 

Verder zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd : 

• Agrarische bedrijven zijn opgevat als kleine bedrijven en een woning. 
Een klein bedrijf bestaat uit 5 personen (aanwezigheid dag 100%, nacht 0%). Een woning bestaat uit 
2,4 personen met een aanwezigheid van 50% in de dag en 100% in de nacht. Dit gecombineerd geeft 
een bevolking van 6,2 met een aanwezigheid in de dag van 100% en in de nacht van 39%; 

• Voor de kern De Lutte is uitgegaan van 'drukke woonwijk', 70 personen/ha met een aanwezigheid 
van 50% in de dag en 100% in de nacht; 

• In het nieuwe bestemmingsplan zijn enkele stukken bestemd als recreatie, voor deze gebieden is 
uitgegaan van: 'recreatie buiten, extensief gebruik', 25 personen/ha met een aanwezigheid in de dag 
van 100% en 0% in de nacht; 

• Voor de horeca gebieden is uitgegaan van 'horeca middelgroot', 50 person en met een aanwezigheid 
in de dag van 38% en in de nacht van 93%; 

• In de omgeving (buiten het plangebied) bij Oldenzaal is een gebied met vrijstaande woningen 
aangeduid als 'rustige woonwijk', 25 personen/ha met een aanwezigheid van 50% in de dag en 100% 
in de nacht; 

• Voor de natuurgebieden zijn geen bevolkingsvlakken opgenomen aangezien deze een 
bevolkingsdichtheid van 0 personen/ha bevatten en dus geen invloed op het resultaat hebben; 

• In de omgeving (buiten het plangebied) bij Oldenzaal is een woonwijk aangeduid als 'drukken 
woonwijk', 70 personen/ha met een aanwezigheid van 50% in de dag en 100% in de nacht; 
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• In de omgeving (buiten het plangebied) bij Oldenzaal is een bedrijventerrein aangeduid als een 
bedrijventerreincontinudienst met een gemiddeldE! personeelsdichtheid van 40 personen/ha met 
een aanwezigheid van 100% in de dag en 21% in de nacht; 

• Aan het spoor bij Oldenzaal (buiten het plangebied) staat een stationsrestauratle1 deze is geopend 
van 11.00 tot 19.00 uur, daarom is uitgegaan van bedrijf dagdienst, 'horeca klein', 10 personen, met 
een aanwezigheid van 100% in de dagperiode. 

• Voor de grensovergang (Rijksweg Al) met Duitsland is een douane ingevoerd, 10 personen met een 
aanwezigheid van 100% in de dag en in de nacht; 

• In de nleuwe situatie is er een manege bestemd, deze is beschouwd als een kleine sporthal. 
• Buiten de 10-8-contour zijn bij spoor grote bevolkingsvlakken ingevoerd. 

Belangrijkste verschillen tvssen liigerende en toekomstige situatie6 

Rijksweg: 

• Afname agrarische bedrijven; 

• Toeni).m.e woningen; 
• Nieuwe bestemming: manege. 

Spoor: 

• Afname agrarische bedrijven; 

• Toename woningen; 

• Nieuwe bestemmingen: horeca en recreatie. 

Buisleidlngen: 

• Afname agrarische bedrijven; 

• Toename woningen . 

6. Alie verschlllen e11 detailgegevens zijn terug te vinden in Bijlage 1. 
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4 Resultaten 

Op basis van de uitgangspunten uit hoofdstuk 3 zijn het plaatsgebonden risico en het groepsrisico 
berekend . 

4.1 Rijksweg Al, Oldenzaal - grens 

De Rijksweg Al is a Ileen relevant voor het bestemmingsplan Buitengebied Losser. 

4.1.1 Plaatsgebonden risico 

4.1.2 

Zoals reeds genoemd mag het plaatsgebonden risico niet berekend warden. In plaats daarvan is een 
veiligheidszone gegeven. Voor het beschouwde wegvak is de veiligheidszone 0 meter. Dit betekent dat 
het plaatsgebonden risico 10-6/jaar niet optreedt. Aan de normen op het gebied van plaatsgebonden 
risico is daarmee voldaan. 

Groepsrisico 

Het groepsrisico is berekend volgens de uitgangspunten genoemd in hoofdstuk 3. 

io·•...,.,.--- ---------------------------- -----, 

·. 

' '- .. .. ______ .,_ 

·. 

Aartal slacttoffers 

Figuur 4.1 Hoogste groepsrisico per km (lichtblauw is vigerend, rood is toekomstig) 
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Tabel 4.1 Kenmerken van het berekende groepsrisico 

GR-berekening 

1. Al (vigerend, hoogste groepsrisico per km) 

2. Al (toekomstig, hoogste groepsrisico per km) 

Toetsing 

Onder/overschrijdingsfactor 
bij aantal slachtoffers 

0,007 (88) 

0,006 (28) 

~ 
s/a/v/e 

MaxN 

189 

122 

Door de nieuwe bestemmingsplannen neemt het groepsrisico rekentechnisch af (0,006 t.o.v. 0,007) . Uit 
de grafiek blijkt dat dit in het frequentiegebied van 10-6 

- 10 -? niet het geval is. Hier neemt het 
groepsrisico toe. Opgemerkt moet worden dat het absolute groepsrisico < 10 % van de 
orientatiewaarde. Gel et hierop wordt zowel op basis van het cRnvgs en (anticiperend op de invoering 
van) het Btev, geconcludeerd dat een verantwoording van het groepsrisico voor de weg niet vereist is. 

4.2 Spoorlijn Hengelo - Bad Bentheim 

De Spoorlijn Henge lo - Bad Bentheim is alleen relevant voor het bestemmingsplan Buitengebied Losser. 

4.2.1 Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico is berekend volgens de uitgangspunten beschreven in hoofdstuk 3. 

Tabel 4.2 Plaatsgebonden risico van het spoor Henge lo - Bad Bentheim 

Plaatsgebonden risico 10-7 /jaar [m] 10-8 /jaar [m] 

1. Spoor Hengelo - Bad Bentheim 15 156 

Toetsing 
De 10-6/j-contour geldt conform de cRnvgs als grenswaarde voor het plaatsgebonden risico. Dit betekent 
dat zich geen kwetsbare objecten binnen de 10-6/j-contour mogen bevinden . Uit de RBMll-berekening 
blijkt dat geen 10·6/j -contour berekend is. Dit betekent dat het plaatsgebonden risico, ten gevolge van 
het vervoer van gevaarlijke stoffen over de spoorlijn Henge lo - Bad Bentheim, geen belemmering vormt 
voor het mogelijk maken van de nieuwe ontwikkelingen . 
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Groepsrisico 

Het berekende groepsrisico staat in figuur 4.2. 

~ 
s/a/v/e 

10 ·1·-.-----------------------------------~· •, 

10"'------

1 0~ ----

·. 

·. 
;o•~----------~------~-----------· ·-·-----~ 

Ae.rl:al slactto1fers 

Figuur 4.2 Hoogste groepsrisico per km (licht blauw vigerend, rood toekomstig) 

Tabel 4.3 Kenmerken van het berekende groepsrisico 

GR-berekening 

1. vigerend: hoogste groepsrisico per km 

2. toekomstig: hoogste groepsrisico per km 

Toetsing 

Onder/overschrijdingsfactor bij 
aantal slachtoffers 

0,021 (343) 

0,043 (104) 

MaxN 

325 

362 

Door het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Losser neemt het groepsrisico toe. Beide groepsrisico's 
blijven onder de orientatiewaarde. De verantwoordingsplicht is van toepassing. 

4.3 Buisleidingen 

De risico's van de hogedruk-aardgasbuisleidingen zijn met betrekking tot externe veiligheid relevant 
voor zowel het bestemmingsplan Losser Dorp als het bestemmingsplan Buitengebied. 
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In tabel 4.4. en navolgende figuren zijn de resultaten weergegeven voor het gebied Losser Dorp. Voor 
het buitengebied geldt dat geen sprake is van een plaatsgebondenrisicocontour van 10·6 per jaar. Ge let 
hierop is deze niet specifiek weergegeven . 

Tabel 4.4 Maxima le plaatsgebonden risico van de gasbuisleidingen door Losser Dorp 

Plaatsgebonden risico 10'6 /jaar [m] 10.7 /jaar [m] 10 8/jaar [m] 

1. Gasbuisleiding N528-51 42 60 

2. Gasbuisleiding N528-84 12 35 48 

Een deel van het plaatsgebonden risico voor de ondergrondse hogedruk-aardgastransportleiding 
N-528-51 is weergegeven in figuur 4.3. In figuur 4.4 is een dee I van het plaatsgebonden risico voor de 

ondergrondse hogedruk-aardgastranspo rtleiding N-528-84 weergegeven. Opgemerkt moet warden dat 
beide leid ingen naast elkaar liggen en daarmee voor de woonkern Losser voor een dee I hetzelfde tra ce 
hebben. Buiten Losser splitsen de twee leidingen zich in het buitengebied (zie fi guur 3.4). 

Figuur 4.3 

groene contour 
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Figuur 4.4 Plaatsgebonden risico doorgaande hogedruk-aardgastransportleiding N-528-84 te Losser 
rode contour 10-6 per jaar 
gele contour 10-7 per jaar 
groene contour 10-8 per jaar 

N-528-51 

Uit berekening blijkt dat de hogedruk-aardgastransportleiding N-528-51 geen plaatsgebonden
risicocontour kent van 10-6 per jaar. Daarom is voldaan aan de eisen verbonden aan deze risicocontour. 

N-528-84 
Uit berekening blijkt dat de hogedruk-aardgastransportleiding N-528-84 een plaatsgebonden

risicocontour kent van 10-
6 

per jaar dat reikt tot over het plangebied Losser Dorp. Binnen deze contour 
mogen geen bestemmingen liggen die kwetsbare objecten mogelijk ma ken. Het lijkt alsof een of twee 
woningen geheel of gedeeltelijk binnen de contour zijn gelegen. Het betreft hier woningen: dit zijn 
kwetsbare bestemmingen. Met betrekking tot het plangebied Losser Dorp wordt geconcludeerd dat niet 
wordt voldaan aan het Bevb. Opgemerkt moet warden dat de overschrijding in de vigerende situatie 
plaatsvindt en dat het nieuwe bestemmingsplan hier geen invloed op heeft. 

In geval sprake is van een plaatsgebondenrisicocontour van 10-6 per jaar ten gevolge van een hogedruk
aardgasleiding moet de exploitant maatregelen nemen waarmee de contour wordt weggenomen. Gelet 
hierop wordt bevoegd gezag geadviseerd contact op te nemen met de Gasunie. 

Voor het plangebied Buitengebied is geen sprake van een plaatsgebondenrisicocontour van 10-6 per 
jaar. 

Opmerking 
Omdat in de buisleidingstrook meerdere buisleidingen liggen, kan theoretisch gezien sprake zijn van 
cumulatie van risico's. De wetgever heeft geen toetsingskader en bijbehorende rekenmethodiek 
hiervoor vastgesteld. Om deze reden is de cumulatie van risico's niet beschouwd in de risicoberekening. 
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Al eerder is geconstateerd dat met de voorgenomen ruimtelijke besluiten de bevolking binnen het 
invloedsgebied van de leiding minimaal wijzigt. Om het effect van de nieuwe bestemmingsplannen op 
het groepsrisico zichtbaar te maken zijn twee groepsrisico berekeningen uitgevoerd, een voor de 
huidige situatie eh een voor de toekomstige situatie. 

In figuur 4.5 en 4.6 zijn de berekende groepsrisico van beide hogedruk-aardgasleiding gepresenteerd 
van de kilometer met het hoogste groepsrisico ter hoogte van de beschouwde bestemmingsplannen. De 
Jigging van deze maatgevende kilometers van het groepsrisico zijn opgenomen in bijlage 2 vah dit 
rapport. 
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Figuur 4.5 fN-curves van aardgastransportleiding N-528-51 ter hoogte van het bestemmingsplan 
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Figuur 4.6 fN-curves van aardgastransportleiding N-528-84 ter hoogte van het bestemmingsplan 

Voor de huidige situatie is de hoogte van het groepsrisico weergeven met de groene lijn in figuur 4.5 en 
4.6. Uit de berekeningen blijkt dat het groepsrisico onder de orientatiewaarde ligt. Uit de berekeningen 
blijkt tevens dat het groepsrisico onder 0,1 maal de orientatiewaarde ligt. 

Voor de toekomstige situatie is de hoogte van het groepsrisico weergeven met de blauwe lijn in 
figuur 4.5 en 4.6. Het blijkt dat de blauwe lijn bijna geheel onder de groene lijn ligt. Met andere 
woorden : de nieuwe bestemmingsplannen Losser Dorp en Buitengebied hebben geen invloed op het 
groepsrisico ten gevolge van de hogedruk-aardgasleidingen. 

4.3.3 Belemmeringenstrook 

De belemmeringenstrook heeft niets te maken met risico beperkingen of afwegingen, maar is ten 
behoeve van het onderhoud aan de leiding. 

Voor deze lei ding geldt een belemmeringenstrook van 4 meter we Ike vrijgehouden dient te worden van 
bebouwing. Deze strook dient opgenomen te worden op de verbeelding. 
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De gemeente Losser heeft het plan de bestemmingsplannen "Buitengebied Losser" en "Losser Dorp" 
vast te stellen. De voorgenomen ruimtelijke besluiten liggen binnen het invloedsgebied van 

• Rij ksweg Al; 
• Spoorweg Hengelo - Bad Bentheim; 

• Een tweetal hogedruk-aardgastransportleidingen. 

Aangezien delen van genoemde bestemmingsplannen binnen het invloedsgebied van deze 
risicobronnen liggen, is de externeveiligheidssituatie beschouwd. In dit rapport is de externe veiligheid 
van de genoemde risico bronnen uitgewerkt. De conclusies van het onderzoek zijn hieronder per 
risicobron benoemd . 

5.1 Rijksweg Al 

De Rijksweg Al is alleen relevant voor het bestemmingsplan Buitengebied Losser. Het plangebied van 
Losser Dorp ligt buiten het invloedsgebied van de Rijksweg Al. 

Ten aanzien van het Buitengebied geldt het volgende. 

Plaatsgebonden risico 
Van belang is de veiligheidszone. De veiligheidszone bedraagt voor het beschouwde wegdeel 0 meter. 
Dit betekent dat de 10-6/j-plaatsgebondenrisicocontour niet verder dan 0 meter uit het hart van de 
snelweg kan komen. Aangezien er op 0 meter uit het hart van de snelweg geen kwetsbare of beperkt 
kwetsbare objecten aanwezig zijn is aan de normen voor het plaatsgebonden risico voldaan. 

Groepsrisico 
Er is een groepsrisico berekend voor de huidige situatie en de nieuwe situatie. De groepsrisicocurven 
van de Al overschrijden de orientatiewaarde van het groepsrisico niet. Door het vaststellen van de 
nieuwe bestemmingsplannen nee mt het groepsrisico minimaal toe (minder dan 10%). Anticiperend op 
de invoering van het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev), kan de verantwoording 
achterwege blijven. 

5.2 Spoorlijn Hengelo - Bad Bentheim 

De Spoorlijn Henge lo - Bad Bentheim is a Ileen relevant voor het bestemmingsplan Buitengebied Losser. 
Het plangebied van Losser Dorp ligt buiten het invloedsgebied van de spoorlijn. 

Ten aanzien van het Buitengebied geldt het volgende. 

Plaatsgebonden risico 
Voor de spoorlijn Hengelo - Bad Bentheim blijkt uit de berekening dat geen 106-contour aanwezig is. Dit 
betekent dat het plaatsgebonden risico, ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
spoorlijn Henge lo - Bad Bentheim, geen belemmering vormt voor het mogelijk maken van de nieuwe 
ontwikkelingen. 
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Er is een groepsrisico berekend voor de huidige en toekomstige situatie. De curven overschrijden de 
orientatiewaarde van het groepsrisico niet. Door realisatie van de bestemmingsplannen neemt het 
groepsrisico toe . Hierdoor is de verantwoordingsplicht van toe passing. 

5.3 Buisleidingen 

De risico's van de hogedruk-aardgasbuisleidingen zijn met betrekking tot externe veiligheid relevant 
voor zowel het bestemmingsplan Losser Dorp als het bestemmingsplan Buitengebied. 

Plaatsgebonden risico 
Uit de berekening blijkt dater een plaatsgebonden risico van PR 10-6-contour wordt berekend. Binnen 
de PR 10-6-contour liggen bestemmingen die kwetsbare objecten mogelijk maken of zijn nu reeds (delen 
van) kwetsbare objecten aanwezig. Dit is volgens het BevB niet toegestaan: er is niet voldaan aan het 
BevB. 

Groepsrisico 
Uit de berekening naar het groepsrisico blijkt dat de hoogte van het groepsrisico in de huidige situatie 
onder de orientatiewaarde ligt en in de toekomstige situatie eveneens onder de orientatiewaarde ligt. 
Door het voorgenomen ruimtelijke besluit is geen sprake van toename van het groepsrisico. 

Verantwoordingsp/icht 
Door het vaststellen van een bestemmingsplan in het invloedsgebied van een buisleiding is automatisch 
de verantwoordingsplicht van toepassing. Aangezien de toename van het groepsrisico beperkt is (nihil 
zelfs in dit geval) kan de invulling van de verantwoordingsplicht beperkt blijven. 
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Ill Handleiding risicoberekeningen Bevb Module B - Hogedruk-aardgastransportleidingen, RIVM. 

[2) Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen 

[3} Handleiding Risicoanalyse Transport 

[4} Publlcatie Gevaarlijke Stoffen 1, Deel 6: Aanwezigheidsgegevens. 
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Bijlage 1: Bevolkingsinventarisatie 

Voor de berekening van het groepsrisico zijn 2 bevolkingssituaties relevant: 
D bevolking op basis van het vigerende bevolkingssituatie (huidige situatie); 
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D bevolking op basis van het voorgenomen ruimtelijke besluit en de vigerende omgevingssituatie 
(toekomstige situatie). 

Voor de risicoberekening is de bevolkingscapaciteit binnen het invloedsgebied van het spoor, de weg en 
de buisleiding ge·inventariseerd op basis van bestemmingsplancapaciteit. De bevolkingsinventarisatie is 
(zoveel als mogelijk) gebaseerd op aannames uit de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico 
(2007) en de PGS 1, deel 6. De dag/nachtfracties en binnen/buitenfracties zijn gebaseerd op kengetallen 
zoals standaard vastgelegd. De relevante kengetallen zijn in tabel 1 weergegeven. In tabellen 2, 3 en 4 is 
de concrete inventarisatie van de bevolking rondom de leiding weergegeven. De bevolkingsvlakken zijn 
in figuur 1-3 weergegeven. 

Tabel 1 Kengetallen per soort bevolking 
Soort bevolking Person en Dag/nacht Buitenfractie 

Agrarisch/buitengebied/park 1 persoon per hectare 100%-100% 0,07-0,01 

Bedrijven laag 5 personen per hectare 100%-21% 0,05-0,01 

Bedrijven middel 40 personen per hectare 100%-21% 0,05-0,01 

Woonwijk rustig 35 personen per hectare 50%-100% 0,07-0,01 

Woonwijk druk 70 personen per hectare 50%-100% 0,07-0,01 

Natuurgebied 0 personen per hectare 

Woningen 2,4 personen per woning 50%-100% 0,07-0,01 

Sportvelden 25 personen per hectare 95%-19% 0,95-0,19 

Sportha l middengroot 100 personen 92%-38% 0,25-0,13 

Sporthal klein SO personen 92%-38% 0,25-0,13 

Voortgezet onderwijs middelgroot 500 personen 100%-19% 0,29-0,11 

Maatschappelijk 100 personen per hectare 79%-15% 0,46-0,08 

Volkstuinen 25 personen per hectare 100%-0% 1,00-1,00 

Horeca, middelgroot 50 personen 38%-93% 0,25-0,01 

Mc Dona ld's * 100 personen 50%-100% 0,05-0,01 

Fitnesscentrum* 100 personen 92%-38% 0-0 

Douane• 10 personen 100%-100% 0,05-0,01 

• eigen aannames 

Verder zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd : 

• Agrarische bedrijven zijn opgevat als kleine bedrijven en een woning. 
Een klein bedrijf bestaat uit 5 personen (aanwezigheid dag 100%, nacht 0%) . Een woning bestaat uit 2,4 

person en met een aanwezigheid van 50% in de dag en 100% in de nacht. Dit gecombineerd geeft een 
bevolking van 6,2 met een aanwezigheid in de dag van 100% en in de nacht van 39%; 

• In Losser dorp staat een fitnesscentrum, hier is uitgegaan van 100 personen, met een aanwezigheid 
van 92% in de dag en 38% in de nacht; 

• Voor de kern De Lutte is uitgegaan van 'drukke woonwijk', 70 personen/ha met een aanwezigheid 
van 50% in de dag en 100% in de nacht; 

• In het nieuwe bestemmingsplan zijn enkele stukken bestemd als recreatie, voor deze gebieden is 
uitgegaan van : 'recreatie buiten, extensief gebruik', 25 personen/ha met een aanwezigheid in de dag 
van 100% en 0% in de nacht; 

• Voor de horeca gebieden is uitgegaan van 'horeca middelgroot', 50 personen met een aanwezigheid 
in de dag van 38% en in de nacht van 93%; 
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• In de omgeving (buiten het plangebied) bij Oldenzaal is een gebied met vrijstaande woningen 
aangeduid als 'rustige woonwijk', 25 personen/ha met een aanwezigheid van 50% in de dag en 100% 
in de nacht; 

• Voor de natuurgebieden zijn geen bevolkingsvlakken opgenomen aangezien deze een 
bevolkingsdichtheid van 0 personen/ha bevatten en dus geen invloed op het resultaat hebben; 

• In de omgeving (buiten het plangebied) bij Oldenzaal is een woonwijk aangeduid als 'drukken 
woonwijk', 70 personen/ha met een aanwezigheid van 50% in de dag en 100% in de nacht; 

a In de omgeving (buiten het plangebied) bij Oldenzaal is een bedrijventerrein aangeduid als een 
bedrijventerreincontinudienst met een gemiddelde personeelsdichtheid van 40 personen/ha met 
een aanwezigheid van 100% in de dag en 21% in de nacht; 

• Aan het spoor bij Oldenzaal (buiten het plangebied) staat een stationsrestauratie, deze is geopend 
van 11.00 tot 19.00 uur, daarom is uitgegaan van bedrijf dagdienst, 'horeca klein', 10 personen, met 
een aanwezigheid van 100% in de dagperiode; 

• Voor de grensovergang (Rijksweg Al) met Duitsland is een douane ingevoerd, 10 personen met een 
aanwezigheid van 100% in de dag en in de nacht; 

• In de nieuwe situatie is er een manege bestemd, deze is beschouwd als een kleine sporthal. 

• Buiten de 10·8-contour zijn bij spoor grote bevolkingsvlakken ingevoerd . 

Gebruikte bestemmingsplannen: 
• Bron huidige situatie: vigerende bestemmingsplankaarten van 1991, aangeleverd door BugelHajema 
• Bron toekomstige situatie: ontwerp bestemmingsplan buitengebied op 'ruimtelijkeplannen.nl' 

Voor de gebieden buiten de bestemmingsplannen is informatie uit Google Maps en 
ruimtelijkeplannen.nl gehaald. 
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Tabel2 lnventarisatie bevolking per blok 
5oort bevolking Huidlge s-ltUatie Toekomstige sltuaUe Aanvullende info 

Vak nr. Personen/ ha Aantal Vak nr. Person en/ha Aantal 
(dag/11acht) person en (dag/nacht) personen 

(maximaal) (maximaal) 
(da·g/nacht) (dag/nacht) 

Agrarlsch bedrljf 1, 2, 4, 5, 9, 6,2/2,4 woning+ bedrijf, dus 
10 1.2 + 5 dag 

2.4 + 0 nacht 
Woning 3. 6, 7, 8, 11, 1,2/2,4 1·13, 51 1 2/2,4 

12, 13 
Won en 14-21, 23, 26, 70 / 35 14·21, 23, 26, 70/35 Drukke woonwijk 

28·33, 36, 38, 28- 33, 36, 
39, 41-47 38, 39, 41· 

47, 52 
Maatschappelijk 22,25 79/15 22, 25 79/15 
Sport ha I 24 92/38 24 92/38 sporthal 

middengroot 
Sportveld 27 23,75/4,75 27 23!75/4,75 
Horeca 34 19/46,5 34 19/46,5 
Bedrijf 35,48, 50 40/8,4 35, 48, so 40/8,4 personeersdichtheid 

midden 

~~mzaal 37 46/19 37 4.6/19 sporthal klein 
School 40 500/80 40 500/80 Voortgezet 

onderwljs 
middelgroot 

Fitnesscentrum 49 92/38 4.9 92/38 
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Bevolkingvlakken vigerende situatie 

Figuur la Bevolkingsvlakken vigerende situatie 
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Bevolkingvlakken toekomstige situatie 
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Figuur 2a Bevolkingsvlakken toekomstige situatie 

Figuur 2b 
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Tabel3 lnventarisatie bevolking per blok 
Soort bevolklng Huidige situatle Toekomstige sltuatle Aanvullende info 

Vak Personen/ha Aantal vak nr. Person en/ha Aantal 
nr. (dag/nacht) pers~nen personen 

(maximaal) (maximaal) 
(dag/nacht) 

Woning 1 t/m5, 7, 9 1,2/2,4 l t/m7, 9 1.2/2.4 
t/m 13, 15 1/m t/m 13, 15 
17, 19, 20 , t/m 17, 19, 
29,30, 33 t/rn 20, 25, 29, 
35, 37, 40, 45 30, 33, 34, 
t/m 47, 52. t/m 37, 38, 39, 
56 40, 45, 116, 

so, 54, 55, 
68, 69 

"Cl Agrarisch 6, 8, 14, J.8, 2.1 6,2/2,4 18, 21 t/m 6,2/2,4 v1oning + bedrijf, 
(I) 

bedrij f t/m 24, 28, 32, 24, 28, 32, 41 dus 1,2 + 5 dag :c 
(I) 38, 39, 41 l/m t/rn 44, 49, 2,4 + 0 nachl 
llO c 
Ill 

44, 49 t/m 51, 51 

a: 2 wonlngen 26, 27, 36, 48 2,4/4,8 14, 27, 35, 2,4/4,8 
36, 48, 53, 70 

Kern De Lutte 31, 67 35/70 31, 73 35/70 Drukke woonwljk 

3 wonJngen 8, 11, 26 3,6/7,2 
horeca 47, 52 19/46,5 rniddelgroot, 50 

pers 
recreatle 56,66, 67 25 (dag) recreC!tle bulten, 

extenslef gebr!-lik 
bedrijf 71 5 (dag) bedrijf klein, 5 pers 
dagdienst 
Woning 58, 59, 60 1,2/2,4 58, 59, 60 1,2/2,4 
BlJitengebied 57 0,5/1 57 0,5/1 Bu~engebied 

Did 
Vrljstaande 61 12,5/25 61 12,5/25 Rustige woonwijk 

bO 
woningen 

c Woonwijk 62, 64, 66 35/70 62, 64, 72 35/70 Orukke woonwijk 
·:;; Oldenzaal (I) 
llO Bedtijventerrein 63 40/8,11 63 40/8,4 personeelsdichtheid E 
0 midden 

S ationsrestaur 65 10 (dag) 65 10 (dag) horeca klein, 
atie openingstijden van 

11·19 u. (allcen 
dag) 

Buitengebied 68,69, 70 0,5/l I 74, 75, 76 0,5/1 
1. In de toekom.stige situatie zlJn de bevolkingsvlakken nr . 1, 3, 16, 15, 19, 22, 36, 51, nlet gewljzigd m.b.t. bestemming t.o.v. de 

vigerende situatie, maar wel zijn de oppervlakres van de vlakken gewljzigd. 
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Figuur 3c (vigerend} 
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Bevolkingsvlakken toekomstige situatie 

Figuur 4a (toekomstig} 

Flguur 4b (toekomstig) 

~ 
s /a/v/e 
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RBMll Rijksweg 

--I 

Tabel4 lnventarisa tie bevolking per blok 
So'ort bevolking Huidige sltuatie To_ekomstige sltuatie Aanvullende Info 

Vak Personen/ha Aantal persone n vak nr. Personen/ha Aantal personen 
nr. (dag/nacht) (maximaal) (dag/nacht) (maximaal) 

(dag/nacht) (dag/nacht) 
Woning l-3, 5, 6, 8-14, 1,2/2,4 1-3, 5, 6, 8· 1,2/2,4 

17, 19, 23-25, 14,17, 23· 
29, 31, 32, 34, 25, 29, 31, 
37, 42, 45·51, 32, 34, 37, 
54, 55 41, 42, 45· 

51,54,55 
Agrarisch bedrij f 4, 18, 22, 26· 6,2/2,4 4, 18, 22, 26· 6,2/2,4 woning+ bedrijf, 

28, 30, 33, 35, 28, 30, 33, dus 1,2 + 5 dag 
36, 38, 41, 53, 35, 36, 38, 2,11+0 nacht 
59 52,53,59 

horeca 
"1:1 

7 19/46,5 7 19/46,5 mlddelg root, SO 
QI pers 

1i Kern De Lutte 15, 16 35/70 15,16 35/70 Drukke woonwljk QI 
tlO 2 woningen 20, 21, 39, 40, 2,4/4,8 20, 21, 39, 2,4/4,8 c 
ro 56 40,56 
0: 

5 w_oningen 43 6/12 43 3,6/7,2 
3 agra rische 58 18,6/7,2 58 18,6/7,2 woning + bedrijf, 
bedrljven dus 1,2 + 5 dag 

2,4 + o nacht 
IVlcDonalds 62 50/100 62 50/100 
Douane· 80 10/10 80 10/10 
Bedrljventer re!n 61,63 40/8,4 61 63 40/8,4 personeelsdlchthe 

Id midden 
Opslag 79 5/1 bedrijventerrein, 

personeelsdlchthe 
id laag 

Manege 82 46/19 recreatie 
Woning 57, 60, 64, 69, 1,2/2,4 57, 60, 64, 1,2/2,4 

70, 72, 74, 75, 69, 70, 72, 
77 74, 75, 77 

Buitengebied Did 81 ~.5/1 81 0,5/l Buitenge_!>ied 
bl) Bedrijventerrein 73 40/8,4 73, 78 40/8,4 personeelsdichthe 
c 

Id midden· ·:; 
QI Agrarisch Bedrljf 52, 66, 67, 68 6,2/2,4 woning + bedrijf, bl) 

E dus 1,2 + 5 dag 
0 2,4 + 0 nacht 

2 woningen 66, 67, 68, 2,4/4,8 
7l 

13 woningen 65 15,6/31,2 
4woningen 76 4,8/9,6 
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Bevolkingvlakken vigerende situatie 
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save Is een onderdffl Yan OHmjtwoud 

Bijlage 2: Gedetailleerde gegevens berekening groepsrisico 

Figuur 2 
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Bijlage 3: Ligging bestemmingsplannen Buitengebied en Losser Dorp 
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Figuur la Bestemmingsplan Bu ltengebied 
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Figuur lb Ligging risicobronnen 
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, 
.J 

DPO leiding (flankerend 
rapport) 

Spoorlijn, traject Hengelo 
- Bad Bentheim 

Rijksweg Al, traject 
Oldenzaal - grens 

Buisleiding N-528-84 en 
N-528-51 

blad 41 van 42 



Bestemmingsplannen Buitengebied en Losser Dorp te Losser 
Extern eve i I ighei ds bere keni ngen 

Projectnr. 245027 120407 - HC90 

15 mei 2012, revisie 01 

Figuur 2a 

Figuur 2b Ligging buisleidingen 
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