Vlaardingen
Maaswijk

BESTEMMINGSPLAN
Bijlagen bij de toelichting

© Rho Adviseurs bv
Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder
voorafgaande toestemming van Rho Adviseurs bv, behoudens voorzover dit drukwerk wettelijk een openbaar karakter heeft gekregen. Dit drukwerk mag zonder genoemde toestemming
niet worden gebruikt voor enig ander doel dan waarvoor het is vervaardigd.

Vlaardingen
Maaswijk
Bestemmingsplan – Bijlagen bij de toelichting

identificatiecode:

datum:

status:

NL.IMRO.0622. 0234bpMswijk2012-0130

09-07-2012

concept

22-08-2013

voorontwerp

projectnummer:

01-11-2013

ontwerp

062200.16920.00

26-06-2014

vastgesteld

opdrachtleider:

ir. R.A. Sips

Delftseplein 27b

aangesloten bij:

RBOI - Rotterdam
postbusbv150
Delftseplein 27b
3000 AD Rotterdam
Postbus 150
T: 010-20 18 555
3000 AD Rotterdam
telefoon (010) E-mail:
201 85info@rho.nl
55
E-mail: info@rboi.nl

56

Rho adviseurs voor leefruimt e

57

Bijlage 1

Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten
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Toelichting op de aanpak van milieuzonering met
behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten'

1. Algemeen
Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van milieuzonering
Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in dit bestemmingsplan vast te leggen is gebruikgemaakt van een milieuzonering. Een milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende
functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) waar nodig ruimtelijk
voldoende worden gescheiden. De gehanteerde milieuzonering is gekoppeld aan een Staat
van Bedrijfsactiviteiten.
Een Staat van Bedrijfsactiviteiten is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten, al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in
een aantal categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de volgende ruimtelijk relevante milieuaspecten van belang:
geluid;
geur;
stof;
gevaar (met name brand- en explosiegevaar).
In specifieke situaties kan daarnaast de verkeersaantrekkende werking van een bedrijf relevant zijn.

2. Toepassing 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten'
Algemeen
De aanpak van milieuzonering en de in dit plan gebruikte 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' ('standaard SvB') zijn gebaseerd op de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering
(2009), op de Voorbeeld Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen1). De 'standaard SvB' kan in verschillende situaties gehanteerd worden, bijvoorbeeld:
om de milieuzonering van bedrijfsactiviteiten op een samenhangend bedrijventerrein te
regelen;
in buitengebieden;
op losliggende relatief grootschalige bedrijfspercelen op enige afstand van burgerwoningen;
om indien gewenst de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten te regelen in stedelijk
gebied of (delen van) woongebieden met enige vorm van bedrijvigheid.

1) Aangezien de wijze van milieuzonering met richtafstanden reeds vele jaren de standaardmethodiek voor milieuzonering is in Nederland, wordt voor het gebruik van de daarop gebaseerde Staat van Bedrijfsactiviteiten de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' genoemd.

In dit soort situaties zorgt de milieuzonering ervoor dat hinderlijke bedrijfsactiviteiten op
voldoende afstand van woningen of andere gevoelige functies worden gesitueerd. Dit gebeurt
door het aanhouden van richtafstanden tussen deze milieugevoelige en milieubelastende
activiteiten.
Richtafstanden bepalend voor de categorie-indeling
In de 'standaard SvB' is voor elke bedrijfsactiviteit voor ieder van de ruimtelijke relevante
milieuaspecten (zie hiervoor) een richtafstand ten opzichte van een 'rustige woonwijk' vermeld. De grootste van deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activiteit in een milieucategorie. Daarnaast vermeldt de 'standaard SvB' indicaties voor verkeersaantrekkende werking.
Omgevingstype bepalend voor de daadwerkelijk te hanteren afstanden
De gewenste afstand tussen een bedrijfsactiviteit en woningen (of andere gevoelige functies
zoals scholen) wordt mede bepaald door het type gebied waarin de gevoelige functie zich bevindt. Conform de VNG-publicatie worden daarbij twee omgevingstypen onderscheiden: rustige woonwijk en gemengd gebied. De richtafstanden die zijn vermeld in de 'standaard SvB'
gelden ten opzichte van een rustige woonwijk (of een vergelijkbaar omgevingstype). Voor
een gemengd gebied (en daarmee te vergelijken gebieden) gelden kleinere afstanden. Daarnaast dient in de milieuzonering rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van
eventuele bedrijfswoningen op een bedrijventerrein.
Omgevingstype rustige woonwijk
In een rustige woonwijk komen enkel wijkgebonden voorzieningen voor en vrijwel geen andere functies zoals kantoren of bedrijven. Langs de randen (in de overgang naar eventuele
bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Als daarmee vergelijkbare omgevingstypen noemt de VNG-publicatie onder meer een rustig buitengebied (eventueel met verblijfsrecreatie) en een stilte- of natuurgebied.
Omgevingstype gemengd gebied
In een gemengd gebied komen naast wonen ook andere functies voor, zoals winkels, horeca
en kleine bedrijven. Daarmee vergelijkbare gebieden zijn lintbebouwingen in het buitengebied waarin functiemenging voorkomt en gebieden gelegen direct langs een hoofdinfrastructuur. Kenmerkend voor het omgevingstype gemengd gebied is dat sprake is van een zekere
verstoring en dus van een relevant andere omgevingskwaliteit dan in een rustig woongebied.
Bedrijfswoningen
Een bedrijfswoning op een bedrijventerrein is een specifiek woningtype waar minder hoge
eisen aan het woon- en leefklimaat kunnen worden gesteld. Bedrijfswoningen zijn in het algemeen minder milieugevoelig dan de omgevingstypen rustige woonwijk en gemengd gebied.
Te hanteren richtafstanden
De 'standaard SvB' onderscheidt een tiental milieucategorieën. De volgende tabel geeft voor
beide omgevingstypen (rustige woonwijk en gemengd gebied) per milieucategorie inzicht in
de gewenste richtafstanden. De richtafstand geldt tussen de grens van de bestemming die
bedrijven toelaat en de uiterste situering van de gevel van een woning die volgens het bestemmingsplan (of via vergunningvrij bouwen) mogelijk is. Daarbij gaat het nadrukkelijk om
een richtafstand. Kleinere afwijkingen ten opzichte van deze afstand zijn mogelijk zonder dat
hierdoor knelpunten behoeven te ontstaan.

milieucategorie

richtafstand (in meters)
rustige woonwijk

gemengd gebied

1

101

0

2

30

102

3.1

50

30

3.2

100

50

4.1

200

100

4.2

300

200

5.1

500

300

5.2

700

500

5.3
6

1.000
1.500

700
1.000

Toelaatbaarheid van bedrijven die onder een specifieke regelgeving vallen
In de 'standaard SvB' zijn ook aanduidingen opgenomen die aangeven dat bepaalde bedrijven onder een specifieke wettelijke regeling kunnen vallen. Het betreft:
bedrijven die 'in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken' zoals bedoeld in
de Wet geluidhinder (zogenoemde grote lawaaimakers); deze bedrijven zijn alleen toegestaan op industrieterreinen die in het kader van deze wet gezoneerd zijn;
bedrijven die onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) kunnen vallen (nu
of in de toekomst); het betreft risicovolle bedrijven waar gebruik, opslag en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; voor dergelijke bedrijven gelden (wettelijke)
normen ten aanzien van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico;
bedrijven die onder het Vuurwerkbesluit vallen; voor dergelijke bedrijven gelden (wettelijke) afstandsnormen.
In de regels van dit bestemmingsplan is aangegeven of en zo ja, onder welke voorwaarden
dergelijke bedrijven in het plangebied zijn toegestaan.
De toegepaste 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten'
De in dit bestemmingsplan opgenomen 'standaard SvB' komt in verregaande mate overeen
met de VoorbeeldStaat van bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen uit de VNG-publicatie.
Conform de aanbevelingen van de publicatie is de Staat aangepast aan de specifieke kenmerken van dit bestemmingsplan.
In de toegepaste 'standaard SvB' zijn alle activiteiten opgenomen die passen binnen de definitie van bedrijf volgens de begripsbepalingen in de regels van dit bestemmingsplan. Dit
heeft geleid tot een aantal aanpassingen (toevoegingen en weglatingen) ten opzichte van de
activiteiten die in de VoorbeeldStaat zijn opgesomd. Onder de volgende SBI-codes 0112,
014, 05011, 05012, 0502, 2612, 63.1 en 63.21 zijn activiteiten toegevoegd die vallen onder
de definitie 'bedrijf'. In de VNG-publicatie is een aparte lijst van opslagen en installaties opgenomen. Deze lijst is verwerkt in de 'standaard SvB' voor zover sprake is van activiteiten
die vallen onder het begrip 'bedrijf'. Hierdoor hebben toevoegingen plaatsgevonden bij de
SBI-code 51.512. Groothandels voor professioneel vuurwerk en vuurwerkfabrieken zijn vanwege strenge eisen uit het Vuurwerkbesluit nooit toegestaan op een bedrijventerrein en dus
niet in de 'standaard SvB' opgenomen. Dit geldt ook voor bedrijven die kernenergie produceren.

1) Het betreffen bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de omgeving toelaatbaar zijn in woonwijken.
2) Het betreffen bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de omgeving zelfs toelaatbaar zijn tussen of
onmiddellijk naast woonbebouwing in gemengde gebieden.

Bij enkele activiteiten heeft een nadere specificatie van de activiteiten plaatsgevonden met
bijbehorende categorie-indeling die is afgestemd op de verwachte milieueffecten1) van deze
activiteiten. Voor de volgende SBI-codes heeft een specificatie van de categorie-indeling
plaatsgevonden naar gelang het oppervlak van het bedrijf: 15.2 en 51.8. Voor de volgende
SBI-codes heeft een specificatie naar categorie-indeling plaatsgevonden naar gelang sprake
is van reparatie of incidenteel bouwen dan wel reguliere productie: 29 en 35.1. Voor aannemers, SBI-code 45, is een nadere indeling van diverse aannemersactiviteiten gemaakt met
bijbehorende categorie-indeling.

3. Flexibiliteit
De 'standaard SvB' blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder door
bedrijfsactiviteiten in te schatten. De richtafstanden en inschalingen gaan uit van een gemiddeld bedrijf met een moderne bedrijfsvoering. Het komt in de praktijk voor dat een bepaald
bedrijf als gevolg van een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een milieuvriendelijke werkwijze of bijzondere voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de 'standaard SvB' is verondersteld. In de regels is daarom bepaald dat het bevoegd gezag bij een
omgevingsvergunning kan afwijken van de 'standaard SvB' en een dergelijk bedrijf toch kan
toestaan, indien dit bedrijf niet binnen de algemene toelaatbaarheid past. Bij de 'standaard
SvB' is deze mogelijkheid beperkt tot maximaal twee categorieën (dus bijvoorbeeld categorie
3.2 in plaats van 2 of categorie 4.2 in plaats van 3.2). Om deze omgevingsvergunning te
kunnen verlenen moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) vergelijkbaar is met
andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie.
Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten in
de 'standaard SvB' niet zijn genoemd, maar die qua aard en invloed overeenkomen met bedrijven die wel zijn toegestaan. Met het oog hierop is in de regels bepaald dat het bevoegd
gezag vestiging van een dergelijk bedrijf via een omgevingsvergunning kan toestaan. Om
deze omgevingsvergunning te kunnen verlenen, moet op basis van milieutechnisch onderzoek worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar
is met direct toegelaten bedrijven.
In de 'standaard SvB' is bij de indeling van sommige bedrijfsactiviteiten uitgegaan van een
continue bedrijfsvoering, waarbij de hinderlijke activiteiten ook 's nachts plaatsvinden. Dit is
in de 'standaard SvB' aangegeven met een 'C' in de laatste kolom. Het kan echter voorkomen dat een specifiek bedrijf niet continu werkt. Dit gegeven kan eveneens aanleiding zijn
om het bedrijf via de bovengenoemde afwijkingsbevoegdheid een categorie lager in te delen.
Voor de concrete toetsing van een verzoek om afwijking middels een omgevingsvergunning
wordt verwezen naar bijlage 5 van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering.

SBI 93/standaard SvB
oktober 2010

1) Inschatting van milieueffecten heeft plaatsgevonden op basis van dezelfde expertise die bij het opstellen van de
nieuwe VNG-uitgave is gebruikt.
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Toetsingskader externe veiligheid

Risicovolle inrichtingen
Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in werking getreden. Met
het besluit wordt beoogd een wettelijke grondslag te geven aan het externe veiligheidsbeleid
rondom risicovolle inrichtingen. Het doel van het besluit is de risico's waaraan burgers in hun
leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum
te beperken. Op basis van het Bevi geldt voor het PR rondom een risicovolle inrichting een
grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten1. Beide
liggen op een niveau van 10-6 per jaar. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet aan deze
normen worden voldaan, ongeacht of het een bestaande of nieuwe situatie betreft.
Het Bevi bevat geen grenswaarde voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR in het invloedsgebied rondom de inrichting. De in het
externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR (zie hieronder) geldt daarbij als
buitenwettelijke oriëntatiewaarde. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als nieuwe
situaties.
Vervoer van gevaarlijke stoffen
Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
In augustus 2004 is de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen in de Staatscourant
gepubliceerd (herzien in januari 2010). In deze circulaire is het externe veiligheidsbeleid voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen opgenomen. Op basis van de
circulaire geldt voor bestaande situaties de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare en
beperkt kwetsbare objecten van 10-5 per jaar en de streefwaarde 10-6 per jaar. In nieuwe situaties
is de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare objecten 10-6 per jaar. Voor beperkt
kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde.
Op basis van de circulaire geldt bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR of een
toename van het GR een verantwoordingsplicht2. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in
bestaande als nieuwe situaties. De circulaire vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf het
tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik.

1

Grenswaarden moeten in acht worden genomen, van richtwaarden kan uitsluitend om gewichtige redenen worden afgeweken.
Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn in woningen (op enkele uitzonderingen na), gebouwen waar kwetsbare groepen
mensen verblijven en gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag
aanwezig te zijn. Voorbeelden van beperkt kwetsbare objecten zijn bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen en hotels met een
brutovloeroppervlak van maximaal 1.500 m² per object en winkels/winkelcomplexen die niet als kwetsbaar object zijn
aangemerkt.
2
De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is per transportsegment gemeten per
kilometer en per jaar:
10-4 voor een ongeval met ten minste 10 dodelijke slachtoffers;
10-6 voor een ongeval met ten minste 100 dodelijke slachtoffers;
10-8 voor een ongeval met ten minste 1000 dodelijke slachtoffers;
enzovoort (een lijn door deze punten bepaalt de oriëntatiewaarde).

Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev)
In het (concept)Btev worden plasbrandaandachtsgebieden aangewezen. Volgens het ontwerpBasisnet water is het plasbrandaandachtsgebied gelegen binnen 40 m vanaf de kade. Op basis
van het conceptBtevt moet in de toelichting bij het bestemmingsplan worden ingegaan op de
mogelijkheden om de door het plan toegelaten ruimtelijke ontwikkelingen te laten plaatsvinden
buiten die gebieden, gelet op de mogelijke effecten van een ongeval met zeer brandbare
vloeistoffen. Daarnaast of in samenhang met deze afweging dient in ieder geval aandacht te
worden besteed aan de bestrijdbaarheid van een plasbrand (hulpverlening en zelfredzaamheid
mede in relatie tot effectreducerende maatregelen of brandvertragende maatregelen aan het
gebouw).
Provinciale Verordening Ruimte
De Provinciale Verordening Ruimte geeft aan dat voor gebieden waar zeeschepen aanmeren binnen
40 m van de kade geen bebouwing is toegestaan (in verband met plasbrandrisico's). Afwijking is
mogelijk voor bebouwing in het gebied tussen 25 en 40 m vanaf de kade indien:
1. sprake is van groot maatschappelijk of bedrijfseconomisch belang; én
2. de veiligheid voldoende wordt gegarandeerd;
3. de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond positief advies heeft uitgebracht.
Transport door leidingen
Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Met
de AMvB is aangesloten bij de risiconormering uit het Bevi. Daarbij worden de toetsings- en
bebouwingsafstand uit de oude Circulaire vervangen door een afstand voor het PR en een afstand
voor het invloedsgebied van het GR. Het Bevb heeft vooralsnog betrekking op aardgasleidingen
(drooggas, natgas en zuurgas) en K1,K2, en K3 leidingen (brandbare vloeistoffen). In de toekomst
zal het Bevb ook gaan gelden voor leidingen met andere gevaarlijke stoffen, zoals etheenoxide,
chloor, ammoniak, waterstof, CO.
Binnen de belemmeringenstrook langs leidingen zijn in beginsel geen bebouwing en andere
grondroerende activiteiten toegestaan. De belemmeringenstrook vormt het uitgangspunt voor de
bestemmingslegging. De belemmeringenstrook geldt aan weerszijden van de leiding vanaf de
hartlijn van de leiding.
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1

Samenvatting

De gemeente Vlaardingen stelt momenteel een veiligheidsvisie op. Het beoogde resultaat van dit
document is een lokale veiligheidsvisie overeenkomstig artikel 13.4 van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi). In deze veiligheidsvisie zal de relatie tussen de gewenste planologische
ontwikkelingen voor woningbouw van de gemeente Vlaardingen (Actieplan Wonen) en het voorkomen
en bestrijden van rampen of zware ongevallen worden beschreven.
In de veiligheidsvisie zal worden aangegeven op welke plaatsen binnen de gemeente Vlaardingen
sprake is van risico’s en welke afwegingen een rol zullen spelen om zonodig bepaalde risico’s te
kunnen accepteren. De veiligheidsvisie is tevens een basis voor de onderbouwing voor het aspect
externe veiligheid (verantwoording groepsrisico) voor ruimtelijke ontwikkelingen die in Vlaardingen
worden voorbereid. Wanneer de veiligheidsvisie eenmaal is vastgesteld, zal dit voor de uitwerking van
plannen die binnen de reikwijdte van de veiligheidsvisie vallen, een enorme tijdwinst opleveren. Voor
het aspect externe veiligheid kan in dergelijke gevallen (deels) verwezen worden naar de
veiligheidsvisie.
Voor het opstellen van een veiligheidsvisie is, in samenwerking met onder meer de gemeente
Vlaardingen, de handreiking “Leven met Risico’s” opgesteld. Overeenkomstig deze handreiking zijn in
de eerste fase vooral de milieuaspecten voor de veiligheidsvisie onderzocht en door de DCMR
Milieudienst Rijnmond gerapporteerd. Het resultaat daarvan heeft u nu in handen.
Dit rapport geeft een inzicht in alle bedrijven en transportroutes met gevaarlijke stoffen, zowel binnen
als buiten de gemeentegrenzen, die een risico veroorzaken over het grondgebied van Vlaardingen.
Voor de analyse van deze risicobronnen is gebruikgemaakt van de gegevens uit de
milieuvergunningen van de bedrijven en van gegevens en studies van onder meer het ministerie van
Verkeer en Waterstaat van de transportroutes gevaarlijke stoffen.
Met behulp van gegevens uit onder meer de bevolkingsadministratie, de regionale verkeers- en
milieukaart en gegevens uit de gemeentelijke administratie van de werkgelegenheid zijn de relevante
populatiegegevens voor het uitgangsjaar 2009 vastgesteld. Hiermee is tevens de omvang van het
groepsrisico van alle risicobronnen voor de situatie in 2009 bepaald.
Daarnaast is een analyse gemaakt van de situatie 2030. Voor de situatie 2030 is gebruik gemaakt van
de sloop/nieuwbouw prognoses uit het Actieplan Wonen voor Vlaardingen. Aan de hand van deze
prognose is een toetsing van de situatie 2030 aan het plaatsgebonden risico uitgevoerd. Deze
nieuwbouwprognoses zijn omgezet in gedetailleerde populatie gegevens. Met behulp van deze
prognose van de populatie is daar waar mogelijk de omvang van groepsrisico’s voor de situatie in
2030 bepaald.
Een groot aantal risicobronnen hebben hun invloed op het grondgebied van Vlaardingen liggen. In
Figuur 1 is een overzicht te zien van de invloedsgebieden die gelden voor groepsrisicoberekeningen
van alle risicobronnen in en rond Vlaardingen. Uit dit overzicht kan geconcludeerd worden dat een
groot deel van Vlaardingen belast wordt door de risicobronnen met gevaarlijke stoffen.
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Figuur 1, Totaal overzicht voor GR berekening relevant inventarisatiegebied
Uit het rapport kan worden geconcludeerd dat er vanuit het milieukundige aspect van de externe
veiligheid risicotechnisch geen onoverkomelijke knelpunten te verwachten zijn voor de verdere
ontwikkeling van het Actieplan Wonen van de gemeente. Mogelijk dat in de volgende fase wel een
knelpunt wordt gesignaleerd. In de volgende fase van het project worden door de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond (VRR) de rampenvoorbereiding en de zelfredzaamheid van de personen binnen
het invloedgebied van de risicobronnen onderzocht en uitgewerkt. Uiteindelijk zullen de risicoinventarisatie, het verslag van de rampenbestrijding en zelfredzaamheid samen met de ambities van
de gemeente Vlaardingen leiden tot een visie externe veiligheid van de gemeente Vlaardingen.

EV-visie Vlaardingen deel 1, de Risico-inventarisatie
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2

Inleiding

Externe veiligheid betreft het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en
vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook de risico's van het gebruik van luchthavens vallen onder externe
veiligheid. Bij besluitvorming krachtens de Wet op de Ruimtelijke Ordening door gemeenten en
provincies is bepaald dat daarbij rekening wordt gehouden met het aspect externe veiligheid. Dit heeft
als doel dat zowel individuele personen als groepen burgers een minimum beschermingsniveau
geboden wordt tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen.
De gemeente Vlaardingen ligt langs enkele transportroutes van gevaarlijke stoffen (snelwegen A4 en
A20 en de Nieuwe Maas). Ook binnen de gemeente is transport van gevaarlijke stoffen aanwezig
(route gevaarlijke stoffen en aardgasleidingen). Daarnaast is er in en rondom Vlaardingen een aantal
bedrijven met risicovolle activiteiten. Deze bedrijven en transportroutes vormen een zeker risico voor
de bevolking van de gemeente Vlaardingen en vormen evenzeer een belangrijk aandachtspunt bij het
ontwikkelen van bestemmingsplannen en bouwplannen door de gemeente.

2.1

Wettelijk kader
Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid Inrichtingen (Bevi) van kracht geworden.
Het Bevi verplicht gemeenten en provincies om bij besluiten in het kader van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening rekening te houden met externe veiligheid. Voor het plaatsgebonden
risico (PR) geldt volgens het Bevi een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten op een niveau van 10-6 per jaar. Binnen de 10-6-contour mogen dan ook geen nieuwe (beperkt) kwetsbare functies mogelijk worden gemaakt. Op
grond van art. 13, eerste lid van het Bevi moet in de toelichting op het betreffende besluit een
verantwoording van het Groepsrisico (GR) worden opgenomen.
Art. 13, vierde lid geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om niet voor ieder besluit in het
kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een GR-verantwoording op te hoeven stellen.
Er mag namelijk ook worden verwezen naar een gemeentelijk of regionaal structuurplan. Een
kopie van art. 13 uit het Bevi is opgenomen in Bijlage 2: Art. 13 Bevi.
Naar analogie van het Bevi voor inrichtingen is voor transport de Circulaire Risiconormering
Vervoer Gevaarlijke Stoffen (cRNVGS) opgesteld. In deze circulaire wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij het Bevi; dit geldt met name ook voor de wijze waarop met een toename van
het GR wordt omgegaan bij vervoersomgeving/RO-besluiten. In de circulaire is ook
vastgelegd dat er in principe geen beperkingen aan het ruimtegebruik worden gesteld in het
gebied dat op meer dan 200 meter van een route of tracé ligt. In 2010 zal deze circulaire naar
verwachting worden vervangen door het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev). Het
Btev is de “tegenhanger” van het Bevi, voor de transporten van gevaarlijke stoffen. Het Btev
zal het wettelijk kader vormen voor het Basisnet weg, -water, en -spoor. In het Btev zal
worden vastgelegd dat deze groepsrisicoverantwoording uitsluitend noodzakelijk is voor zover
een ruimtelijke ontwikkeling binnen 200 meter van een transportroute ligt.
Voor dit document is gedeeltelijk gebruik gemaakt van concepten met betrekking tot het
Basisnet voor weg en water. Het Basisnet zal voor de bestaande spoor-, vaar- en rijkswegen
verschillende categorieën definiëren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende
zones:
1. Veiligheidszones waarbinnen geen nieuwe kwetsbare objecten mogen worden
gerealiseerd;
2. Plasbrandaandachtsgebieden (PAG), waarbinnen rekening moet worden gehouden
met plasbrandscenario's bij eventuele ontwikkelingen;
3. De resterende ("groene") routes zullen geen beperkingen voor het vervoer kennen.
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In het Basisnet wordt het “Plasbrandaandachtsgebied” (PAG) geïntroduceerd. Een plasbrand
wordt als meest voorkomende scenario beschouwd bij incidenten met gevaarlijke stoffen op
het water en de weg. Door toepassing van PAGs kunnen mensen in ieder geval worden
beschermd tegen de effecten van een plasbrand.
In 2010 zal naar verwachting ook het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van
kracht worden. Dit besluit geeft milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen door buisleidingen en regelt onder andere het actualiseren van ruimtelijke
reserveringen voor buisleidingen in bestemmingsplannen en de voorbereiding op calamiteiten.
Ook zal een verplichting worden opgenomen dat aardgasbuisleidingen binnen 5 jaar in alle
bestemmingsplannen van Nederland opgenomen dienen te worden.
Het Rijk zal in 2010 ook een nieuwe structuurvisie buisleidingen bekendmaken. Hierin wordt
ruimte aangewezen voor toekomstige buisleidingen voor gevaarlijke stoffen in Nederland.
Voor zover relevant voor de bronnen en situaties in Vlaardingen, zal in dit document worden
aangesloten bij de ontwikkelingen ten aanzien van bovengenoemde toekomstige
besluitvorming.

2.2

Invloedsgebied en GR-inventarisatiegebied
Het invloedsgebied is gedefinieerd als het gebied waarvoor verantwoording moet worden
afgelegd bij een besluit dat onder het Bevi/Btev valt. Het invloedsgebied ligt voor bepaalde
categoriale Bevi bedrijven vast in het Revi. Voor bedrijven waarbij een kwantitatieve
risicoanalyse (QRA) wordt uitgevoerd, geldt de grootste afstand waarbij nog 1% van de
populatie kan komen te overlijden als gevolg van enig optredend scenario als invloedsgebied.
Dit blijkt bij toxische scenario’s vaak de 1% letaliteitseffectafstand bij weertype F1,5 te zijn.
Deze afstand kan kilometers ver reiken. Voor het bepalen van het groepsrisico moeten bij een
QRA alle (potentieel) aanwezigen binnen deze afstand, gemeten vanaf de plaats waar het
scenario kan optreden, te worden meegenomen.
In de praktijk blijkt dat de bijdrage aan het groepsrisico buiten de 10-8 risicocontour vaak zeer
gering is terwijl over dat gebied wel een verantwoording van dat groepsrisico wordt gevraagd.
Soms betekent dit dus dat een gebied moet worden beschouwd tot op vele kilometers van de
bron. Beperkte RO-ontwikkelingen op ruime afstand van een bron hebben echter over het
algemeen slechts een zeer beperkte of verwaarloosbare invloed op het GR. De DCMR heeft
daarom in overleg met de Provincie Zuid-Holland en de VRR gezocht naar een bepaling van
het invloedsgebied dat nog bijdraagt aan het groepsrisico. Anders gezegd, het gebied
waarbuiten een grotere of kleinere bevolkingsdichtheid niet meer meetelt in de berekening
van het groepsrisico. Door het slim vaststellen van een dergelijk invloedsgebied (GRinventarisatiegebied) zal onnodige inspanning en verantwoordingsplicht vermeden kunnen
worden zonder dat de kwaliteit van het RO-besluit afneemt.
De volgende uitgangspunten worden daarom gehanteerd bij de vaststelling van het GRinventarisatiegebied waarvoor bij RO-ontwikkelingen de hoogte van het GR moet worden
bepaald:
1. Bepalen van maximale letaliteitsafstand (1%) bij weerstype D5 en F1,5;
2. Voor bronnen met een 1%-letaliteitsafstand kleiner dan 1500 meter wordt de afstand
bij weerstype F1,5 als GR-inventarisatieafstand gebruikt;
3. Indien de afstand bij weerstype F1,5 groter is dan 1500 meter en bij D5 kleiner dan
1500m is, dan wordt de GR-inventarisatieafstand begrensd op 1500 meter;
4. Indien de afstand bij weerstypen F1,5 en D5 beide groter zijn dan 1500m dan geldt de
afstand bij weerstype D5 als GR-inventarisatieafstand.
Deze benadering is in deze inventarisatie toegepast om te bepalen binnen welke afstand voor
de verantwoording van het groepsrisico voor risicobronnen in en buiten Vlaardingen, ook een
GR-berekening nodig is.
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2.3

EV visie volgens de handreiking “Leven met risico’s”
Het gemeentelijke structuurplan zoals beschreven in art. 13, vierde lid van het Bevi zal
worden uitgewerkt in de vorm van een EV-visie. Hoewel in de cRNVGS niet met zoveel
woorden wordt gesproken over een gemeentelijk structuurplan zullen in de EV-visie ook de
transportmodaliteiten worden meegenomen. Voor de EV-visie wordt aangesloten bij de
werkwijze zoals die is beschreven in het stappenplan uit de handreiking “Leven met risico’s”.
In dit document wordt stap 2 A uitgewerkt.

Figuur 2, Schema stappenplan uit de handreiking “Leven met risico’s”
2A - Inventariseren risico's.
Een eerste stap in het opstellen van een EV-visie is de inventarisatie van de risicobronnen
(inrichtingen en transport). In dit rapport is de inventarisatie van de risicobronnen opgenomen.
Dit is de basis voor de EV-visie: een volledige inventarisatie van risicobronnen (bedrijven,
doorgaande wegen, rivieren, treinverbindingen,waterwegen) en zogenaamde 'risicoontvangers' (mensen in woningen, scholen, bedrijven). De risico’s worden hier (letterlijk) in
kaart gebracht.
Hierbij wordt ook de toekomstige situatie meegenomen. Ligt een locatie langs een snelweg
waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, dan ontstaat in de toekomst een ander (groter)
risico. De bouwstenen voor de inventarisatie:
Bouwsteen 1: bepaal invloedsgebieden, huidige en toekomstige situatie;
Bouwsteen 2: bepaal risico-ontvangers, huidige en toekomstige situatie;
Bouwsteen 3: bepaal groepsrisico per risicobron, huidige en toekomstige situatie.
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2.4

Leeswijzer
In hoofdstuk 3 wordt allereerst het studiegebied vastgelegd met een overzicht van de
relevante aanwezige bevolking. Verder wordt ingegaan op enkele modelleringaspecten en
wordt de lijst van geïnventariseerde inrichtingen en transportroutes gegeven.
Hoofdstuk 4 behandelt de risico’s van de betreffende inrichtingen. Van elke inrichting wordt
het plaatsgebonden risico, het groepsrisico en het invloedsgebied (de 1% letaliteitgrens)
gegeven.
De transportroutes worden behandeld in hoofdstuk 5 waarna in het hoofdstuk 6 de conclusies
worden behandeld.
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3

Basisgegevens

3.1

Studiegebied
Het studiegebied betreft de gemeente Vlaardingen en is weergegeven in figuur 1.

Figuur 3, studiegebied Vlaardingen
3.1.1

Ontwikkelingen wonen
De gemeente Vlaardingen heeft een woonvisie 2008 – 2030 opgesteld, het Actieplan Wonen.
Aan de hand van het “Werkdocument Planning woningbouwprojecten Actieplan Wonen 2008
t/m 2030 versie 1.0, worden de ontwikkelingen in deze inventarisatie meegenomen. Een tabel
met deze ontwikkelingen is als bijlage 4 bij dit document gevoegd.
Voor zover mogelijk wordt een beschouwing gegeven van de eventuele toename van het
groepsrisico als gevolge van het Actieplan Wonen. Deze beschouwing dient als basis voor de
groepsrisicoverantwoording bij de uiteindelijke planvorming van de verschillende
ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen.
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Figuur 4, overzicht ontwikkelingen Actieplan wonen (zie ook bijlage 4)
3.1.2

Ontwikkelingen werken
Zoals “Vijfsluizen” (voormalig Shell sportpark)
Zijn niet door de gemeente Vlaardingen aangeleverd!

3.2

Geïnventariseerde inrichtingen
Bevi-inrichtingen
Bij de inventarisatie wordt uitgegaan van alle inrichtingen die een risicocontour hebben en
waarvan het invloedsgebied over het grondgebied van Vlaardingen ligt. Hiertoe zijn alle
inrichtingen geïnventariseerd die onder de werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi) vallen. Dit zijn bijvoorbeeld de BRZO inrichtingen, opslagbedrijven voor
grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en LPG tankstations.
RRGS-inrichtingen
Bedrijven die wel (geringe) risico’s kennen maar niet onder het Bevi vallen, worden wel
genoemd maar zijn in dit document niet verder uitgewerkt. Het betreft dan bijvoorbeeld
tankstations zonder LPG, zwembaden en kleine propaantanks. Deze bedrijven zijn wel in het
Risico register gevaarlijke stoffen opgenomen. Bij deze bedrijven kan wel sprake zijn van een
eventuele effectafstand waarmee in het kader van rampenbestrijding en zelfredzaamheid
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rekening kan worden gehouden. De VRR kan hier rekening mee houden met betrekking tot de
advisering betreffende zelfredzaamheid en rampenbestrijding.
Schematisch overzicht inrichtingen
BEVI inrichtingen

Type bedrijf

Adres

Acetra Logistic Solutions
B.V.
VOPAK Terminal
Vlaardingen
Anaconda
Hempel (The
Netherlands) B.V.
Praxair B.V.
Nederlandse Erts en
Mineraalbewerking
NU3 B.V.
Ned. Erts- en
Mineraalbew. Bv
Fina

BRZO inrichting

Trawlerweg 22

BP
BP

BRZO inrichting
BRZO inrichting
BRZO inrichting (PBZO)

Kon Wilhelminahaven ZOZ 1
Zevenmanshaven 139
James Wattweg 2

BRZO inrichting (PBZO)
BRZO inrichting (PBZO)

Beugsloepweg 3
Kon Wilhelminahaven NZ 21 / 26

BRZO inrichting (PBZO)
BRZO inrichting (PBZO)

Zevenmanshaven 67
Schiedamsedijk 106

Benzineservicestation met
LPG-verkooppunt
Benzineservicestation met
LPG-verkooppunt
Benzineservicestation met
LPG-verkooppunt
Opslag propaan 40m3
Toxische gassen max. 20 ton
NH3
Opslag verpakte gev. stoffen

Surfpad 1

Struyk Verwo Infra
Tessenderlo Chemie
Rotterdam Bv
Rotterdam Bulk Terminal
B.V. chemicaliënhandel
HBV
Opslag verpakte gev. stoffen
CIMCOOL industrial
products BV
Opslag verpakte gev. stoffen
Tabel 1, Bevi-inrichtingen in de gemeente Vlaardingen

Rijksweg A20 nr.20
Marathonweg 18
Heliniumweg 20
Zevenmanshaven 139
Schiedamsedijk 2a
Beugsloepweg 9
Schiedamsedijk 20

RRGS inrichtingen

Type bedrijf

Adres

ARGOS OIL
Food4You
Norfolk Holdings B.V.

Opslag K3 in tanks <2500ton
Ammoniak koelinstallatie <400 l
Vervoersgebonden
Opslag verpakte gev. stoffen
< 10.000kg
Benzineservicestation zonder
LPG-verkooppunt
Benzineservicestation zonder
LPG-verkooppunt
Benzineservicestation zonder
LPG-verkooppunt
Gas ontvangst- en
verdeelstation < 20” gastoevoer

Oosthavenkade 100
Kon Wilhelminahaven NZ 17
Schiedamsedijk 2

Opslag propaan < 13m3
Opslag brandbare stoffen
Opslag propaan < 13m3

Zuidbuurtseweg 1
Industrieweg 27
Deltaweg 82

APK BEHEER BV
SHELL NEDERLAND
VERKOOPMIJ BV
AUTOBEDRIJF UNIQUE
B.V.
P.A. V/D KOOIJ
GASUNIE
Vastgoedbedrijf
Vlaardingen
ZAKPAK BV
Gamma Bouwmarkt
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Schiedamsedijk 25
Holysingel 5
Anna van Saksenweg 2
Burg de Bordesplein 19
Lepelaarsingel 14
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RRGS inrichtingen
P.L. van Adrighem
EMBS BV
Shell zelftankstation
LEVER Faberge EuropaSU VLD BV
Unilever Research
Vlaardingen (URV)
Autoclub Research
Deltahout B.V.
RWZI Groote Lucht
Ant. Van der Zouwen
VOF
TEXACO tankstation
Zwem – en recreatiebad
‘De Kulk’

Type bedrijf
Opslag propaan < 13m3
Benzineservicestation zonder
LPG-verkooppunt
Benzineservicestation zonder
LPG-verkooppunt
Opslag chloorbleekloog,
Vergunning ingetrokken!

Adres
Deltaweg 90

Opslag ontvl. Vloeistoffen
Benzineservicestation zonder
LPG-verkooppunt
Pallethandel
Opslag chloorbleekloog

Olivier van Noortlaan 120

Gasflessendepot
Benzineservicestation zonder
LPG-verkooppunt

Stoomloggerweg 7

Opslag chloorbleekloog

Westlandseweg 200

Deltaweg 94
van Beethovensingel 190
Deltaweg 150

Olivier van Noortlaan 122
Galgkade 6
Maassluissedijk 175

Westlandseweg 262

Tabel 2, RRGS-inrichtingen in de gemeente Vlaardingen
BEVI inrichtingen

Type bedrijf

Adres

Arkema Rotterdam B.V.
BRZO inrichting
Tankhoofd 10
Shell Nederland
Raffinaderij B.V.
BRZO inrichting
Vondelingenplaatweg 601
Shin Etsu PVC Locatie
Pernis
BRZO inrichting
Vondelingenweg 601
VOPAK Terminal TTR
B.V.
BRZO inrichting
Torontostraat 19
VOPAK Terminal Botlek
B.V.
BRZO inrichting
Welplaatweg 115
Odfjell Terminals
Rotterdam B.V.
BRZO inrichting
Oude Maasweg 6
Trono Pigments (Holland)
B.V.
BRZO inrichting
Professor Gerbrandyweg 2
Tabel 3, relevante Bevi-inrichtingen buiten Vlaardingen

Plaats
VONDELINGENPLAAT RT
VONDELINGENPLAAT RT
VONDELINGENPLAAT RT
BOTLEK ROTTERDAM
BOTLEK ROTTERDAM
BOTLEK ROTTERDAM
BOTLEK ROTTERDAM

De risico’s voor bedrijven uit tabel 1 en 3 staan in hoofdstuk 4 nader uitgewerkt. De overige
inrichtingen worden alleen genoemd en zullen waar nodig bij de scenarioanalyse door de
Veiligheidregio Rotterdam (VRR) nader worden besproken.

3.3

Geïnventariseerde transportroutes
De volgende transportroutes in en nabij de gemeente Vlaardingen zijn geïnventariseerd.
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Weg
A4: A4/A15 (knooppunt Benelux) - A4/A20 (knooppunt Kethelplein) (wegvak Z11)
A20: Maasdijk tot knooppunt Kethelplein (wegvak Z48)
Water
Nieuwe Maas (Raainummers 1009 – 1017)
Spoor
NVT (geen spoortransport van gevaarlijke stoffen tussen R’dam CS en Hoek van Holland)
Buisleidingen
Hogedruk aardgasleidingen A-517
Hogedruk aardgasleidingen A-613
Hogedruk aardgasleidingen W-504
Hogedruk aardgasleidingen W-508
Hogedruk aardgasleidingen W-521
Hogedruk aardgasleidingen W-537
Shell Nederland Chemie brandstofleiding
NPM-leiding (CO2)
DPO-leiding 31(a) Kerosine
DPO-leiding 15 (buiten gebruik)
Luchttransport
Vlaardingen ligt gedeeltelijk binnen risicocontouren van Rotterdam Airport
Tabel 4, transportroutes in of nabij de gemeent Vlaardingen
De risico’s voor de transportroutes uit tabel 4 worden in hoofdstuk 5 nader uitgewerkt.
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4

Inrichtingen

4.1

Uitgangspunten van de risicoberekeningen

4.1.1

Bevolkingsgegevens
Voor de berekening van het groepsrisico is gebruik gemaakt van de volgende
bevolkingsgegevens:
Gegevens van de gemeente Vlaardingen voor de “nulsituatie” 2009 en toekomstige
ontwikkelingen voor woningbouw op grond van het Actieplan Wonen.
De gegevens zijn voor de nulsituatie verstrekt per wijk/buurt zoals deze in Vlaardingen worden
gehanteerd.
Voor het Actieplan Wonen is per ontwikkeling aangegeven wat de toename (bouw) of afname
(sloop) van het aantal woningen zal zijn. Per woning is voor zowel appartement als
eengezinswoning uitgegaan van 2,4 personen per woning.
Verder is gebruik gemaakt van de lijst met kwetsbare objecten zoals deze worden weergeven
op de provinciale risicokaart van Zuid-Holland. Zie bijlage 5.
De buurtindeling en de populatiegegevens per wijk/buurt zijn in bijlage 3 weergegeven.
Voor de aanwezigheid van bewoners en werknemers, scholieren en studenten gedurende dag
en nacht zijn de in tabel 4 gebruikte factoren gebruikt.

Object
Woningen
Onderwijsinstellingen (dag)
Kantoren en bedrijven (dag)
Continue bedrijven
Tabel 5, aanwezigheidsfactoren bevolking
4.1.2

Dag
0,5
1,0
1,0
1,0

Nacht
1,0
0,0
0,0
0,1

Modellering
Insluitsystemen
Voor het opstellen van de risico-inventarisatie is gebruik gemaakt van de meest actuele
QRA’s van de betreffende bedrijven. Deze zijn in veel gevallen niet digitaal beschikbaar en
gemaakt in andere programma’s dan SAFETI-NL dat sinds 2008 van overheidswege voor
nieuwe QRA’s wordt voorgeschreven. Waar nodig zijn de QRA’s omgezet in SAFETI-NL om
het groepsrisico te kunnen berekenen.
Daarbij is gebruik gemaakt van de Handleiding Risicoberekeningen BEVI, van het RIVM.
Model
Alle berekeningen zijn uitgevoerd in SAFETI-NL met de standaard instellingen.
Meteorologische gegevens
Voor alle risicoberekeningen zijn de meteorologische gegevens van Rotterdam gebruikt.
Deze gegevens zijn ingedeeld volgens de Pasquill stabiliteitsindeling en windsnelheid en zijn
verdeeld in 12 windrichtingen. Deze zijn ontleend aan gegevens van de weerstations, welke
zijn vermeld in PGS 3.
Ontstekingsbronnen
Wat betreft ontstekingsbronnen is aangesloten bij de QRA van de betreffende inrichting. Het
merendeel heeft geen ontstekingsbronnen gedefinieerd maar maakt gebruik van default
waarden. Daarbij wordt de aanwezige bevolking automatisch als ontstekingsbron gezien.
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4.1.3

Aanpak
Van elke inrichting wordt een korte beschrijving gegeven van de belangrijkste activiteiten.
Verder worden per inrichting zo mogelijk de volgende zaken gepresenteerd:





1

Het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) uit de QRA van het bedrijf.
1
Hierin wordt alle bevolking rondom het bedrijf meegenomen in de GR-berekening .
Het groepsrisico (GR) van het bedrijf zoals deze wordt berekend met SAFETI.NL. Hierin
wordt alleen de bevolking van de Gemeente Vlaardingen in de GR-berekening
meegenomen2.
Van de grootste scenario’s uit de QRA worden de 1% letaliteit-effectafstanden
(effectgebieden) voor weertypen D5 (meest voorkomend) en F1,5 gegeven. Dit zijn de
afstanden waarbij 1% van de onbeschermd aanwezige personen op de gegeven afstand
komt te overlijden indien dat scenario zich voordoet. De 1% letaliteit-effectafstand bij
weertype F1,5 geldt conform het Bevi ook als invloedsgebied waarbinnen populatie wordt
meegenomen bij het berekenen van het groepsrisico.

De door het bedrijf ingediende (en goedgekeurde) QRA bevat een door het bedrijf te claimen “veiligheidsruimte”. Deze

veiligheidsruimte moet worden gerespecteerd, ondanks het feit dat de QRA wellicht niet is berekend met SAFETI.NL.
2

De met SAFETI NL berekende QRA bevat een GR die alleen gebaseerd is op de bevolking in de Gemeente Vlaardingen.

Deze QRA kan worden gebruikt door de gemeente om de relatieve invloed van RO-besluiten op het GR van de inrichting
zichtbaar te maken.
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4.2
4.2.1

BRZO inrichtingen binnen en buiten de gemeente Vlaardingen
Bevi-inrichtingen
De inrichtingen die in de risico-inventarisatie mee zijn genomen en waarvoor
risicoberekeningen zijn uitgevoerd, zijn hieronder weergegeven.
Volgnr.
01
02
03
04

BEVI inrichtingen
Acetra Logistic Solutions B.V.

Type bedrijf
BRZO inrichting
BRZO inrichting

VOPAK Terminal Vlaardingen
Anaconda
Hempel (The Netherlands) B.V.

BRZO inrichting
BRZO inrichting
(PBZO)
05
Praxair B.V.
BRZO inrichting
(PBZO)
06
Nederlandse Erts en
BRZO inrichting
Mineraalbewerking
(PBZO)
07
NU3 B.V.
BRZO inrichting
(PBZO)
08
Ned. Erts- en Mineraalbew. Bv
BRZO inrichting
(PBZO)
Tabel 6, Overzicht BRZO-inrichtingen Vlaardingen

Volgnr.

BEVI inrichtingen

Type bedrijf Adres

17

Arkema Rotterdam
BRZO
B.V.
inrichting
Tankhoofd 10
18
Shell Nederland
BRZO
Vondelingenplaatweg
Raffinaderij B.V.
inrichting
601
19
Shin Etsu PVC
BRZO
Locatie Pernis
inrichting
Vondelingenweg 601
20
VOPAK Terminal TTR BRZO
B.V.
inrichting
Torontostraat 19
21
VOPAK Terminal
BRZO
Botlek B.V.
inrichting
Welplaatweg 115
22
Odfjell Terminals
BRZO
Rotterdam B.V.
inrichting
Oude Maasweg 6
23
Trono Pigments
BRZO
Professor
(Holland) B.V.
inrichting
Gerbrandyweg 2
Tabel 7, overzicht relevante BRZO-inrichtingen buiten Vlaardingen
4.2.2

Adres
Trawlerweg 22
Kon Wilhelminahaven ZOZ
1
Zevenmanshaven 139
James Wattweg 2
Beugsloepweg 3
Kon Wilhelminahaven NZ
21 / 26
Zevenmanshaven 67
Schiedamsedijk 106

Plaats
VONDELINGENPLAAT
RT
VONDELINGENPLAAT
RT
VONDELINGENPLAAT
RT
BOTLEK ROTTERDAM
BOTLEK ROTTERDAM
BOTLEK ROTTERDAM
BOTLEK ROTTERDAM

01) Acetra Logistic Solutions B.V.,

Op 28 januari 2009 is door Acetra Logistic Solutions B.V. een aanvraag om een revisievergunning
ingevolge de Wet milieubeheer ingediend voor een op- en overslagbedrijf voor koopmansgoederen en
gevaarlijke geklasseerde stoffen.
Bij die aanvraag is een QRA gevoegd (AVIV, 15 april 2009). Deze QRA vermeld o.a. het volgende:
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Figuur 5, PR contouren, vergunning Acetra

Figuur 6, FN-curve vergunning Acetra
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Analyse van het groepsrisico 2009 – 2030

Figuur 7, Acetra GR inventarisatie (geel) en Invloedsgebied F1,5 (blauw)
Voor invloedsgebied bepalend scenario:
Omschrijving

Invloedsgebied
1%let. F1,5
2200m

Tox. verbr. product NO2

Invloedsgebied
1%let. D5
175m

GR-inventarisatie
afstand
1500m

Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen heeft het scenario “brand in
opslagloods” de grootste afstand tot de LC-01. Als gevolg van een dispersie van toxische
verbrandingsproducten (1,479 kg/s NO2) is voor compartiment 2 (900m2) sprake van een
wolkcontour tot ongeveer 2200m (F1,5). Voor weertype D5 is dat ca. 175m.
Actieplan wonen
De volgende ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen vallen binnen de GR inventarisatieafstand van
de inrichting.
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Tabel 8, GR relevante ontwikkelingen Actieplan Wonen
Toekomst 2030
Om de relatieve toename van het groepsrisico voor het bedrijf te kunnen bepalen als gevolg van de
ontwikkelingen uit het Actieplan wonen, is voor de populatie van Vlaardingen het groepsrisico
berekend met en zonder deze ontwikkelingen. Dit levert de volgende FN-curve op:
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Figuur 8, FN-curve Acetra, Vlaardingen 2009 en 2030
Conclusie beschouwing GR
Het groepsrisico wordt bepaald door de populatie van Vlaardingen. Er is sprake van een gering
groepsrisico. Als gevolg van het Actieplan wonen zal in de periode tot 2030 het Groepsrisico gaan
afnemen.
4.2.3

02) VOPAK Terminal Vlaardingen

Op 2 juli 2009 is een concept aanvraag om een revisieverguning Wm ingediend voor een tankterminal
met scheeps- (board-board) verlading van gevaarlijke stoffen.
Voor externe veiligheid wordt in de aanvraag verwezen naar een geactualiseerde QRA van
15 augustus 2008 die behoort bij het VR van 2005. Deze QRA vermeld o.a. het volgende:
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Figuur 9, PR contouren, vergunning VOPAK Vld

Figuur 10, FN-curve, vergunning VOPAK Vld
Analyse van het groepsrisico 2009 – 2030
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Figuur 11, Vopak Vlaardingen Invloedsgebied
Voor invloedsgebied bepalend scenario:
Omschrijving

Invloedsgebied
1%let. F1,5
1400m

BB verlading steigers
Tox. Stoffen

Invloedsgebied
1%let. D5
265m

GR-inventarisatie
afstand
1400m

Actieplan wonen
De volgende ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen vallen binnen de GR inventarisatieafstand van
de inrichting.
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Tabel 9, GR relevante ontwikkelingen Actieplan Wonen
Toekomst 2030
Om de relatieve toename van het groepsrisico voor het bedrijf te kunnen bepalen als gevolg van de
ontwikkelingen uit het Actieplan wonen, is voor de populatie van Vlaardingen het groepsrisico
berekend met en zonder deze ontwikkelingen. Dit levert de volgende FN-curve op:

Figuur 12, FN-curve VOPAK Vld, Vlaardingen 2009 en 2030
Conclusie beschouwing GR
Het groepsrisico wordt voornamelijk bepaald door de populatie van Vlaardingen. Bij deze berekening
zijn de werknemers van Vopak zelf ook meegnomen. Dit resulteert in een conservatief rekenresultaat.
blad 24 van 92

EV-visie Vlaardingen deel 1, de Risico-inventarisatie

Als gevolg van het Actieplan wonen zal het GR tot 2030 maximaal toenemen tot ongeveer 0,04 x de
oriëntatiewaarde voor een groep van 10 slachtoffers bij een kans van 3,8E-7.
4.2.4

03) Anaconda

Op 11 augustus 2008 is door Anaconda B.V. handelend onder de naam LST
Rotterdam, een melding ontvangen krachtens artikel 8.19 tweede lid van de Wet milieubeheer voor de
verandering van de inrichting en de gebezigde werkwijze.
De melding heeft betrekking op het verwarmd opslaan van een van palmolie afgeleid product
(biodiesel: een methylester van palmolie) in zes opslagtanks van de inrichting die voorheen
gebruikt werden voor de opslag van zwavelzuur en die zijn ontworpen voor de opslag van
dieselolie. De gezamenlijke opslagcapaciteit bedraagt 33.600 kubieke meter.
Deze melding is op 12 september 2008 bevestigd. Deze activiteit is echter niet Bevi relevant.
Momenteel wordt door het bedrijf onderzocht of er mogelijkheden bestaan voor uitbreiding van de
activiteiten waarbij de inrichting mogelijkerwijs wél Bevi-relevant wordt.
Hiertoe is op 7-4-2008 voor een MER-procedure een startnotitie opgesteld. De start notitie vermeld
o.a. het volgende.
Anaconda B.V. is voornemens een Liquid Storage Terminal op het voormalige Shellterrein
gelegen aan de Kreekweg te Vlaardingen te realiseren. Op de geplande
terminal zullen diverse vloeibare petrochemische en chemische producten worden
overgeslagen welke zullen worden aangevoerd middels schepen, tijdelijk worden
opgeslagen en vervolgens per schip (binnenvaart en zeeschip), per as of spoor
verder worden getransporteerd naar de eindgebruikers.
De voorgenomen activiteit betreft de oprichting van een inrichting met een
opslagcapaciteit van circa 440.000 m3 (circa 400.000 ton). Deze capaciteit is meer
dan 200.000 ton en is daarmee m.e.r.-plichtig ingevolge de bijlage van het Besluit
milieu-effectrapportage 1994 (onderdeel C onder 25).
Het resultaat is nog niet bekend!
Bij een mogelijke vergunningprocedure zal een kwantitatieve risicoanalyse ook inzicht moeten
verschaffen over het groepsrisico en mogelijke ruimtelijke gevolgen.
4.2.5

04) Hempel (The Netherlands) B.V.

Hempel betreft een groothandel in verf. Het bedrijf zal zich begin 2010 buiten Vlaardingen gaan
vestigen. De inrichting zal worden opgeheven en de vergunning worden ingetrokken.
Daarom zijn de risico’s van deze inrichting niet verder uitgewerkt.
4.2.6

05) Praxair B.V.

Bij besluit van B&W van de gemeente Vlaardingen, d.d. 14 maart 2006, beschikt de inrichting over
een milieuvergunning (revisievergunning Wm) voor een handel in en opslag van gasflessen. Op
9 oktober 2007 is bij besluit conform art 8.19 Wm voor deze inrichting een nieuwe QRA geaccepteerd,
Tebodin d.d. 11 mei 2007 (DMS 20664586). Deze QRA vermeld o.a. het volgende.
Op het terrein van Praxair B.V. vindt opslag van inerte, toxische en brandbare gassen plaats in
verschillende grootte en type insluitsystemen. Daarnaast worden in de vulhal argon-, kooldioxide-,
stikstof- en zuurstofcilinders afgevuld.
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Het plaatsgebonden risico PR 10-6 ligt net buiten de inrichtingsgrens en de groepsrisicoberekening
laat geen groepsrisico zien.

Figuur 13, PR contouren vergunning Praxair

Figuur 14, FN-curve, vergunning Praxair

blad 26 van 92

EV-visie Vlaardingen deel 1, de Risico-inventarisatie

Analyse van het groepsrisico 2009 – 2030

Figuur 15, Praxair PR 10-6 en Invloedsgebied
Voor invloedsgebied bepalend scenario:
Omschrijving
Lek in Chloorcilinder

Invloedsgebied
1%let. F1,5
220m

Invloedsgebied
1%let. D5
onbekend

GR-inventarisatie
afstand
220m

Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen heeft het scenario “lek (3,3 mm) in
een chloorcilinder” de grootste afstand tot de LC-01. Er komt 62,5 kg Chloor vrij. Het invloedsgebied
van Praxair B.V. bedraagt daardoor 220 meter (F1,5).
Actieplan Wonen
Er bevinden zich geen ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen binnen het invloedsgebied van de
inrichting.
Toekomst 2030
Om de relatieve toename van het groepsrisico voor het bedrijf als gevolg van de ontwikkelingen uit
het Actieplan wonen te kunnen bepalen, is voor de populatie van Vlaardingen het groepsrisico
berekend met en zonder deze ontwikkelingen. Dit levert de volgende FN-curve op:
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Figuur 16, FN-curve Praxair, Vlaardingen 2009 en 2030
Het groepsrisico wordt bepaald door de populatie van Vlaardingen. Bij deze berekening zijn de
werknemers van Praxair zelf ook meegenomen. Dit resulteert in een conservatief rekenresultaat.
Conclusie beschouwing GR
Er bevinden zich geen ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen binnen het invloedsgebied van Praxair.
Als gevolg van het Actieplan wonen is daarom voor GR tot 2030 geen toename zichtbaar. Bovendien
blijkt uit de rekenresultaten dat er geen groep van minimaal 10 slachtoffers zal ontstaan. Zo blijkt dat
er zelfs geen sprake is van een groepsrisico.
4.2.7

06) Nederlandse Erts en Mineraalbewerking

Binnen deze inrichting worden bepaalde gevaarlijke stoffen in bulk op en overgeslagen. Omdat voor
een aantal stoffen de grenswaarden uit het BRZO worden overschreden, is de inrichting Bevi relevant.
Uit onderzoek dat in het kader van de milieuvergunning heeft plaatsgevonden blijkt echter dat er geen
sprake is van significante risico’s buiten de inrichtingsgrens.
Deze inrichting blijft daarom in dit rapport verder buiten beschouwing.
4.2.8

07) NU3 B.V.

Voor de inrichting is een revisievergunning Wm van 25 april 2007 kenmerk 408017/20295521
verleend.
Daarnaast heeft een ambtshalve wijziging plaatsgevonden ex artikel 8.23 lid 1 van de Wet
milieubeheer, 20 augustus 2009 20952328/408017.
De ambtshalve wijziging heeft alleen betrekking op de externe veiligheid van de inrichting en
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specifiek op de opslag van ammoniumnitraat groep 4/type A1. De opslag van ammoniumnitraat
groep 4/type A1 vindt nu plaats in een PGS 7 opslagloods op het terrein van Nu3. In de
revisievergunning van 25 april 2007 is vastgelegd dat de maximale opslaghoeveelheid 35 ton
ammoniumnitraat mag bedragen. In de revisievergunning is deze opslaghoeveelheid
beoordeeld en getoetst aan de geldende normen voor afstanden tot woningen. Daarnaast is
een kwantitatieve risico analyse (QRA) van de ammoniumnitraatopslag gemaakt en getoetst
aan de PGS 18.
Na het moment van verlening van de revisievergunning 25 april 2007 is de PSG 7 richtlijn voor
de opslag van vaste minerale anorganische meststoffen herzien en aangepast. Hierin zijn geen
effectafstanden voor ammoniumnitraat groep 4/type A1 opgenomen. Deze effectafstanden zijn
in een circulaire van 30 januari 2009 door VROM vastgesteld voor ammoniumnitraat op basis
van de systematiek van de circulaire ontplofbare stoffen voor civiel gebruik.
Met het vaststellen van deze circulaire heeft VROM de te beschermen objecten uit de oude
PGS 7 (woningen van derden) gewijzigd naar kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Onder
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten worden naast woningen ook onder andere
kantoorgebouwen verstaan. Dit betekent voor Nu3 dat voor de opslag van ammoniumnitraat
groep 4/type A1 de eisen verscherpt zijn omdat de afstand tot een kantoorgebouw in de nabije
omgeving nu als maatgevende afstand moet worden beschouwd. Met de invoering van de
terminologie van kwetsbaar en beperkt kwetsbaar wordt aangesloten bij de algemeen geldende
regelgeving voor externe veiligheid uit het BRZO '99 en specifiek bij de circulaire ontplofbare
stoffen voor civiel gebruik.
Plaatsgebonden risico
De bestaande activiteiten leiden niet tot plaatsgebonden risicocontouren van 10-5 en 10-6
die berekend kunnen worden omdat het risico van de activiteiten dermate klein is. De 10-8
plaatsgebonden risicocontour valt binnen de inrichtingsgrens.
Groepsrisico
Het groepsrisico wordt in de risicoanalyse bij de vergunningaanvraag als volgt weergegeven.

Figuur 17, FN-curve, vergunning NU3
Conform de circulaire ontplofbare stoffen voor civiel gebruik moeten er wel bepaalde effectafstanden
in acht worden genomen.
A-zone
B-zone
C-zone

45m
68m
136m

met rood weergegeven
met blauw weergegeven
met geel weergegeven
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Figuur 18, Effectafstanden NU3, Vlaardingen
In de vergunning is het volgende voorschrift opgenomen dat op vergelijkbare wijze voor ruimtelijk
ontwikkelingen geldt.
1 VOORSCHRIFTEN OPSLAGLOODS AMMONIUMNITRAAT GROEP 4/TYPE A1
1.1 De afstand tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten buiten de inrichting moet
minimaal 68 meter vanaf een klamp van 1 ton ammoniumnitraat groep 4/type Al
bedragen. Voor de definitie van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten wordt
aangesloten bij die van bijlage IV uit de circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel
gebruik van 19 juli 2006.
Analyse van het groepsrisico 2009 – 2030
Conclusie beschouwing GR
Er bevinden zich geen ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen binnen de bedoelde effectafstanden
van de inrichting.
4.2.9

08) Nederlandse Erts en Mineraalbewerking

Binnen deze inrichting worden bepaalde gevaarlijke stoffen in bulk op en overgeslagen. Omdat vor
een aantal stoffen de grenswaarden uit het BRZO worden overschreden, is de inrichting Bevi relevant.
Uit onderzoek dat in het kader van de milieuvergunning heeft plaatsgevonden blijkt echter dat er geen
sprake is van significante risico’s buiten de inrichtingsgrens.
Deze inrichting blijft daarom in dit rapport verder buiten beschouwing.
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4.2.10

17) Arkema Rotterdam B.V.

Deze inrichting ligt aan de overkant van de Nieuwe maas op de Vondelingenplaat. Als gevolg van
activiteiten met gevaarlijke stoffen heeft de inrichting een invloedsgebied dat reikt tot over Vlaardings
grondgebied.
Voor de inrichting is een revisievergunning verleend aan Cerexagri Bv / Arkema Rotterdam Bv, 22-012008. Het betreft een inrichting voor de productie van gewasbeschermingsmiddelen en industriële
chemische halffabrikaten.
De inrichting beschikt over een goedgekeurd veiligheidsrapport (VR) van 21 juni 2006.
De QRA bij dit VR vermeldt o.a. het volgende.

Figuur 19, PR contouren, VR Arkema

EV-visie Vlaardingen deel 1, de Risico-inventarisatie
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Figuur 20, FN-curve, VR Arkema
Analyse van het groepsrisico 2009 – 2030

blad 32 van 92

EV-visie Vlaardingen deel 1, de Risico-inventarisatie

Figuur 21, Arkema Invloedsgebied
Voor invloedsgebied bepalend scenario:
Omschrijving
Spoor verlading, Tox wolk
Vertraagde plasbrand

Invloedsgebied
1%let. F1,5
970m

Invloedsgebied
1%let. D5

GR-inventarisatie
afstand
970m

114m

Instantaan vrijkomen van de gehele inhoud van de tankwagon gevuld met methylmercaptaan:
LC01 Toxische wolk 970m, F1,5 en LC01 vertraagde plasbrand 114m, D5
Toekomst 2030
Arkema is voornemens om zich te splitsen in twee aparte inrichtingen. Arkema en Cerexagri bv. Beide
bedrijven zullen dan eigen risicocontouren kennen.
Van de ontwikkelingen uit het Actieplan wonen ligt uitsluitend plan 3.03W gedeeltelijk binnen het
invloedsgebied van deze inrichting. Dit betreft een lange termijn plan “Lever locatie” dat naar
verwachting niet binnen 10 jaar zijn beslag zal krijgen.
Conclusie beschouwing GR
Omdat geen geschikt rekenmodel voor handen is, kan op dit moment geen GR berekening worden
gemaakt voor 2030. Dit zal te zijner tijd wanneer de ontwikkeling meer concreet wordt, nader moeten
worden bepaald.
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4.2.11

18) Shell Nederland Raffinaderij B.V.

De inrichting van Shell Nederland Raffinaderij BV (SNR) is voornamelijk bedoeld voor de verwerking
van ruwe olie en het vervaardigen en opslaan van brandstoffen en basisoliën. Binnen de processen
op de inrichting wordt onder andere gebruik gemaakt van waterstoffluoride als katalysator stof.
Waterstoffluoride is de meest risico veroorzakende stof die binnen de inrichting aanwezig is.
Op basis van de vigerende milieuvergunning is sprake van de volgende het veiligheidrapport uit 2006

Figuur 22, PR contouren, VR Shell Nederland Raffinaderij B.V.

Figuur 23, FN-curve, VR Shell Nederland Raffinaderij B.V.
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Analyse van het groepsrisico 2009 – 2030

Figuur 24, SNR GR inventarisatie afstand (geel) en invloedsgebied (blauw)
Voor invloedsgebied bepalend scenario:
Omschrijving

Invloedsgebied
1%let. F1,5
10.000m

Instantaan falen buffervat
HF, Tox wolk

Invloedsgebied
1%let. D5
3400m

GR-inventarisatie
afstand
3400m

Actieplan wonen
De volgende ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen vallen binnen de GR inventarisatieafstand van
de inrichting.
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Tabel 10, GR relevante ontwikkelingen Actieplan Wonen
Toekomst 2030
Om de relatieve toename van het groepsrisico voor het bedrijf te kunnen bepalen als gevolg van de
ontwikkelingen uit het Actieplan wonen, is voor de populatie van Vlaardingen het groepsrisico
berekend met en zonder deze ontwikkelingen. Hiervoor is gebruik gemaakt van een voor dit doel
ontwikkelde SafetiNL-file van de DCMR. Hierin zijn uitsluitend de voor GR bepalende scenario’s
opgenomen.
Deze berekening levert de volgende FN-curve op:

Figuur 25, FN-curve Vlaardingen, 2009 en 2030
Conclusie beschouwing GR
Het groepsrisico wordt voor een groot deel bepaald door de populatie van Vlaardingen. Als gevolg
van het Actieplan wonen is voor de bijdrage van Vlaardingen aan het groepsrisico van SNR tot 2030
een toename zichtbaar waarbij de oriëntatiewaarde wordt bereikt voor een groep van 80 slachtoffers.
4.2.12
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19) Shin Etsu PVC Locatie Pernis

EV-visie Vlaardingen deel 1, de Risico-inventarisatie

Het betreft hier een PVC-fabriek met opslagtanks voor vinyl chloride. Uit veiligheidsrapportage bij de
vigerend vergunning blijkt dat het invloedsgebied van deze inrichting wel over de gemeentegrens van
Vlaardingen ligt maar niet tot over het water van de Nieuwe Maas.
Analyse van het groepsrisico 2009 – 2030

Figuur 26, Shin Etsu Invloedsgebied
Voor invloedsgebied bepalend scenario:
Omschrijving
Instantaan falen 3801/02
Flash fire

Invloedsgebied
1%let. F1,5
235m

Invloedsgebied
1%let. D5
370m

GR-inventarisatie
afstand
370m

Conclusie beschouwing GR
Omdat er binnen Vlaardingen geen bebouwing binnen het invloedsgebied van deze inrichting ligt, is er
geen sprake van een bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen.
Deze inrichting blijft daarom in dit rapport verder buiten beschouwing.
4.2.13

20) VOPAK Terminal TTR B.V.

Het betreft hier een opslagbedrijf voor toxische en brandbare vloeistoffen in tanks. Voor VOPAK
Terminal TTR B.V. loopt momenteel een nieuwe milieuvergunning procedure. Bij de aanvraag is een

EV-visie Vlaardingen deel 1, de Risico-inventarisatie
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nieuwe QRA gevoegd. Voor het invloedsgebied bepalend scenario geldt de opslag van toxisch K1
product in tanks. Hiervoor geldt een invloedsgebied door een toxische wolk van ca. 3200m.
Inventarisatiegebied is beperkt tot 1500m. Hierbinnen valt slechts een deel van het Oeverbos.
Analyse van het groepsrisico 2009 – 2030

Figuur 27, VOPAK TTR GR inventarisatieafstand (geel) en invloedsgebied (blauw)
Voor invloedsgebied bepalend scenario:
Omschrijving
Falen opslagtank, Tox
wolk

Invloedsgebied
1%let. F1,5
3190m

Invloedsgebied
1%let. D5
860m

GR-inventarisatie
afstand
1500m

Conclusie beschouwing GR
Omdat er binnen Vlaardingen geen (geplande) bebouwing binnen de GR inventarisatieafstand van
deze inrichting ligt, is er geen sprake van een bijdrage aan het groepsrisico door populatie in
Vlaardingen.
Deze inrichting blijft daarom in dit rapport verder buiten beschouwing.
4.2.14

21) VOPAK Terminal Botlek B.V.

Het betreft hier een opslagbedrijf voor toxische en brandbare vloeistoffen in tanks. Uit de
veiligheidsrapportage bij de vigerend vergunning blijkt dat het invloedsgebied van deze inrichting wel
blad 38 van 92
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over Vlaardingen ligt maar de GR-inventarisatieafstand ligt niet tot over het water van de Nieuwe
Maas.

Analyse van het groepsrisico 2009 – 2030

Figuur 28, VOPAK Botlek GR inventarisatieafstand (geel) en invloedsgebied (blauw)
Voor invloedsgebied bepalend scenario:
Omschrijving
Falen opslagtank, Tox
wolk

Invloedsgebied
1%let. F1,5
2700m

Invloedsgebied
1%let. D5
550m

GR-inventarisatie
afstand
1500m

Conclusie beschouwing GR
Omdat er binnen Vlaardingen geen bebouwing binnen de GR inventarisatieafstand van deze inrichting
ligt, is er geen sprake van een bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen.
Deze inrichting blijft daarom in dit rapport verder buiten beschouwing.
4.2.15

22) Odfjell Terminals Rotterdam B.V.

Het betreft hier een opslagbedrijf voor toxische en brandbare vloeistoffen in tanks met scheepssteigerverlading. Uit de veiligheidsrapportage bij de vigerend vergunning blijkt dat het invloedsgebied
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van deze inrichting wel over Vlaardingen ligt maar de GR-inventarisatieafstand ligt niet tot over het
water van de Nieuwe Maas.

Analyse van het groepsrisico 2009 – 2030

Figuur 29, Odfjell GR inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied (blauw)
Voor invloedsgebied bepalend scenario:
Omschrijving
Steigerverlading, Tox
wolk

Invloedsgebied
1%let. F1,5
3930m

Invloedsgebied
1%let. D5
1155m

GR-inventarisatie
afstand
1500m

Conclusie beschouwing GR
Omdat er binnen Vlaardingen geen bebouwing binnen de GR inventarisatieafstand van deze inrichting
ligt, is er geen sprake van een bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen.
4.2.16

23) Trono Pigments (Holland) B.V.

Het betreft hier een inrichting voor de productie pigmentstoffen. Uit de veiligheidsrapportage bij de
vigerend vergunning blijkt dat het invloedsgebied van deze inrichting wel over Vlaardingen ligt maar
de GR-inventarisatieafstand ligt niet tot over het water van de Nieuwe Maas.
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Analyse van het groepsrisico 2009 – 2030

Figuur 30, Tronox GR inventarisatieafstand (geel) en invloedsgebied (blauw)
Voor invloedsgebied bepalend scenario:
Omschrijving
Chloor compr.inst.

Invloedsgebied
1%let. F1,5
2350m

Invloedsgebied
1%let. D5
500m

GR-inventarisatie
afstand
1500m

Conclusie beschouwing GR
Omdat er binnen Vlaardingen geen bebouwing binnen de GR inventarisatieafstand van deze inrichting
ligt, is er geen sprake van een significante bijdrage aan het groepsrisico door populatie in
Vlaardingen.
Deze inrichting blijft daarom in dit rapport verder buiten beschouwing.

4.3

LPG tankstations in de gemeente Vlaardingen
In Vlaardingen zijn drie LPG-tankstations aanwezig. Alle LPG-tankstations vallen onder de
werkingssfeer van het Bevi. Door de recente3 wijziging van het Bevi zijn LPG-tankstations

3

Stb 2008, 380; in werking getreden op 13 februari 2009
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categoriale inrichtingen waarvoor in de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (REVI)
veiligheidsafstanden zijn genoemd. Categoriale inrichtingen zijn inrichtingen waarvoor, door
de aard van de activiteit of de aard van de aanwezige gevaarlijke stoffen, een
standaardbenadering kan worden gevolgd.
De afstand waar de grens- c.q. richtwaarde voor het plaatsgebonden risico wordt bereikt (zie
onderstaande tabel) is vastgelegd in de ministeriële regeling Regeling externe veiligheid
inrichtingen (Revi). Deze afstand is afhankelijk van de vergunde jaarlijkse doorzet van LPG.
Doorzet (m3)
per jaar

Afstand (m)
vanaf vulpunt

Afstand (m)
vanaf ondergronds of
ingeterpt reservoir
≥ 1000
110
25
< 1000
45
25
Tabel 11, grens- c.q. richtwaarde plaatsgebonden risico LPG tankstations

Afstand (m)
vanaf afleverzuil
15
15

De jaarlijkse doorzet van de drie LPG-tankstations in Vlaardingen is vastgelegd op maximaal
1000 m3 per jaar. Op basis van deze doorzet gelden voor de LPG tankstation in Vlaardingen
de afstanden zoals genoemd in de tweede regel van Tabel 11, grens- c.q. richtwaarde
plaatsgebonden risico LPG tankstations. Voor opslag van LPG in een bovengrondse tank
geldt een afstand van 120m. Het invloedsgebied van een LPG tankstation reikt tot 150 m,
gemeten vanaf het vulpunt voor LPG en/of bovengrondse tank.
Ontwikkelingen
Op 22 juni 2005 hebben de staatssecretaris Milieu en de Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) het
convenant LPG-autogas getekend. Het convenant legt afspraken vast voor het verbeteren van
de veiligheid op en rond LPG-tankstations. In het convenant is afgesproken dat door de LPGbranche technische maatregelen worden genomen om zo de risico’s van de LPG-tankstations
te verkleinen. Uit de recent gepubliceerde wijziging van de Revi blijkt dat hierdoor de PR
risicoafstand in 2010 verkleind wordt van 45 m tot 35 m. Het is nog niet zeker of dit ook
daadwerkelijk gehaald gaat worden, omdat bijvoorbeeld de hittewerende coating op
tankwagens mogelijk niet afgedwongen kan worden. Ook geldt dat vanaf uiterlijk 2010 geen
kwetsbare objecten meer binnen die risicoafstand mogen zijn gelegen.

Volgnr.
09

BEVI
inrichtingen
Fina

Type bedrijf

Benzineservicestation met LPGverkooppunt
10
BP
Benzineservicestation met LPGverkooppunt
11
BP
Benzineservicestation met LPGverkooppunt
Tabel 12, Overzicht LPG-tankstations Vlaardingen
4.3.1

Adres
Surfpad 1
Rijksweg A20
nr.20
Marathonweg 18

09) Fina tankstation, A20

Het LPG-tankstation Fina is gevestigd aan het Surfpad 1 en gelegen aan de rijksweg A20. De doorzet
aan LPG is in de vergunning vastgelegd op minder dan 1000 m3 LPG per jaar. Hiermee liggen ook de
risico’s van het bedrijf vast (op basis van het Revi).
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Figuur 31, overzicht contouren LPG tankstation Fina, Surfpad 1
Op de figuur zijn de PR 10-6 plaatsgebonden risicocontouren (rood) en het invloedsgebied (geel)
weergegeven. Er is ook een invloedsgebied van 150m aangegeven voor de bovengrondse LPG tank.
Analyse van het groepsrisico 2009 – 2030
Conclusie beschouwing GR
Er bevindt zich geen populatie binnen het invloedsgebied van dit LPG tankstation zodat kan worden
vastgesteld dat er geen sprake is van een groepsrisico.
4.3.2

10) BP tankstation, A20

Het LPG-tankstation BP is gevestigd aan de rijksweg A20. De doorzet aan LPG is in de vergunning
vastgelegd op minder dan 1000 m3 LPG per jaar. Hiermee liggen ook de risico’s van het bedrijf vast
(op basis van het Revi).
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Figuur 32, overzicht contouren LPG tankstation BP, rijksweg A20
Op de figuur zijn de PR 10-6 plaatsgebonden risicocontouren (rood) en het invloedsgebied (geel)
weergegeven.
Analyse van het groepsrisico 2009 – 2030
Er bevindt zich slechts zeer beperkt populatie binnen het invloedsgebied van dit LPG tankstation. Een
berekening van het GR voor 2030 met safetiNL toont dat er geen sprake zal zijn van een groep van
minimaal 10 slachtoffers.
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Figuur 33, FN-curve BP A20, 2030
Conclusie beschouwing GR
Er kan worden vastgesteld dat er geen sprake is van een groepsrisico.
4.3.3

11) BP tankstation, Marathonweg

Het LPG-tankstation BP is gevestigd aan de Marathonweg 18. De doorzet aan LPG is in de
vergunning vastgelegd op minder dan 1000 m3 LPG per jaar. Hiermee liggen ook de risico’s van het
bedrijf vast (op basis van het Revi).
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Figuur 34, overzicht contouren BP, Marathonweg 18
Op de figuur zijn de PR 10-6 plaatsgebonden risicocontouren (rood) en het invloedsgebied (geel)
weergegeven.
Analyse van het groepsrisico 2009 – 2030
Er bevinden zich woningen en een flatgebouw binnen het invloedsgebied van dit LPG tankstation. Er
bevinden zich geen ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen binnen het invloedsgebied van dit LPG
tankstation.
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Figuur 35, FN-curve BP Marathonweg, 2030
Conclusie beschouwing GR
Omdat er geen ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen binnen het invloedsgebied zijn gelegen, zal
het GR niet toenemen.
Een berekening van het GR voor 2009 en 2030 met safetiNL toont een groepsrisico van maximaal
0,70 x de oriëntatiewaarde voor 80 slachtoffers bij een kans van 1,1E-7.

4.4

Overige relevante Bevi-inrichtingen in de gemeente Vlaardingen
Volgnr.
12
13

Type bedrijf
Opslag propaan 40m3
Toxische gassen max. 20
ton NH3
14
Opslag verpakte gev.
Rotterdam Bulk Terminal
stoffen
15
Opslag verpakte gev.
B.V. chemicaliënhandel HBV
stoffen
16
CIMCOOL industrial products
Opslag verpakte gev.
BV
stoffen
Tabel 13, Overzicht overige Bevi-inrichtingen Vlaardingen
4.4.1

BEVI inrichtingen
Struyk Verwo Infra
Tessenderlo Chemie
Rotterdam Bv

Adres
Heliniumweg 20
Zevenmanshaven
139
Schiedamsedijk 2a
Beugsloepweg 9
Schiedamsedijk 20

12) Struyk Verwo Infra

Het betreft hier een betonwarenfabriek. Omdat er geen aardgas aansluiting aanwezig is op deze
locatie, wordt voor het droogproces gebruik gemaakt van propaan. Propaan wordt tot vloeistof
verdicht opgeslagen in een grote bovengrondse propaantank van 40m3. Door de aanwezigheid van
deze tank valt de inrichting onder de werkingssfeer van het Bevi. Voor deze inrichting gelden geen
standaard risicoafstanden.
Om de risico’s van deze inrichting te kunnen bepalen is de propaantank in SafetiNL gemodelleerd. Uit
navraag bij het bedrijf blijkt dat het gaat om een doorzet van ca. 100m3/jr.
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Figuur 36, Struyk Verwo, PR10-6 (rood) en Invloedsgebied (geel)
De PR 10-6 contour ligt binnen de inrichting en voor een deel over de Nieuwe Maas.
Analyse van het groepsrisico 2009 – 2030
De berekening geeft de volgende GR resultaten.
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Figuur 37, FN curve Struyk Verwo, Vlaardingen 2009 en 2030
Het groepsrisico wordt voornamelijk bepaald door werknemers van omliggende bedrijven in
Vlaardingen. Bij deze berekening zijn de werknemers van Struyk Verwo zelf ook meegenomen. Dit
resulteert in een conservatief rekenresultaat.
Voor invloedsgebied bepalend scenario:
Omschrijving
Blève tankauto

Invloedsgebied
1%let. F1,5
310 m

Invloedsgebied
1%let. D5
310m

GR-inventarisatie
afstand
310m

Conclusie beschouwing GR
Omdat er geen plannen uit het Actieplan wonen binnen het invloedsgebied van het bedrijf liggen, zal
het GR als gevolg van het Actieplan wonen tot 2030 niet toenemen.
4.4.2

13) Tessenderlo Chemie Rotterdam Bv

Het betreft hier een fabriek voor de productie van monoammoniumfosfaat (MAF).
Voor deze productie beschikt de inrichting over een bovengrondse opslagtank voor maximaal 49,5 ton
tot vloeistofverdichte ammoniak. Door de aanwezigheid van deze tank valt de inrichting onder de
werkingssfeer van het Bevi. Voor deze inrichting gelden geen standaard risicoafstanden.
Om de risico’s van deze inrichting te kunnen bepalen is de ammoniaktank in SafetiNL gemodelleerd.
Dit geeft de volgende resultaten.
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Figuur 38, Tessenderlo PR 10-6 en invloedsgebied
Analyse van het groepsrisico 2009 – 2030
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Figuur 39, FN-curve Tessenderlo, Vlaardingen 2009 en 2030
Het groepsrisico wordt voornamelijk bepaald door inwoners en werknemers van omliggende bedrijven
in Vlaardingen. Bij deze berekening zijn de werknemers van Tessenderlo zelf ook meegenomen. Dit
resulteert in een conservatief rekenresultaat.
Voor invloedsgebied bepalend scenario:
Omschrijving

Invloedsgebied
1%let. F1,5
870m

Falen tank NH3 (49,5ton)

Invloedsgebied
1%let. D5
700m

GR-inventarisatie
afstand
870m
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Tabel 14, GR relevante ontwikkelingen Actieplan Wonen
Conclusie beschouwing GR
Omdat er enkele plannen uit het Actieplan wonen binnen het invloedsgebied van het bedrijf liggen, zal
dit van invloed zijn op het groepsrisico. Omdat de populatie door deze ontwikkelingen uit het Actieplan
Wonen zal afnemen, is er sprake van een afname van het groepsrisico.
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4.4.3

14) Rotterdam Bulk Terminal

Het betreft hier een bulkopslagbedrijf voor ertsen. In principe vergelijkbaar met de twee
eerdergenoemde NEM inrichtingen. Binnen deze inrichting worden dus ook bepaalde gevaarlijke
stoffen in bulk op en overgeslagen. Er is nog niet definitief vastgesteld of voor een aantal stoffen de
grenswaarden uit het BRZO worden overschreden. Het is daarom niet duidelijk of de inrichting onder
de werkingssfeer van het Bevi valt.
4.4.4

15) B.V. chemicaliënhandel HBV

Het betreft hier een groothandel in uiteenlopende vloeistoffen voor allerhande huishoudelijke en doehet-zelf producten. Er is sprake van een drietal opslagplaatsen conform PGS-15, elk voor de opslag
van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen.
De milieuvergunning geeft ruimte om verschillende gevaarlijke stoffen gezamenlijk in de diverse
opslagplaatsen op te slaan. Het is niet uitgesloten dat bijvoorbeeld zowel brandbare als
chloorhoudende stoffen (bleekwater) zich samen in één opslagruimte bevinden.
De inrichting valt door de aanwezigheid van deze opslagplaatsen onder de werkingssfeer van het
Bevi.
Voor dergelijke Bevi inrichtingen gelden vaste risicoafstanden afhankelijk van het stikstofgehalte in het
opgeslagen product en het beschermingsniveau en oppervlakte van de opslagplaatsen.
Uitgaande van de grootst mogelijke risico’s gelden op grond van het Revi de volgende risicoafstanden
en invloedsgebieden:
Opslagplaats

Besch.niveau

Oppervlak

015
2
75 m2
017
2
75 m2
021
3
150 m2
Tabel 15, risicoafstanden en invloedsgebied Revi

Risicoafstand
(rood)
45 – 340m
45 – 340m
75 – 210m

Invloedsgebied
(geel)
300m
300m
275m

Opvallend hierbij is dat het plaatsgebonden risico 10-6 een grotere contour kent dan het
invloedsgebied.
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Figuur 40, risicoafstanden (rood) en invl. gebied (oranje) HBV
Omdat de standaard afstanden uit het Revi zeer nadelige gevolgen kunnen hebben voor betreffende
bedrijven of hun omgeving en de verwachting bestaat dat een reële berekening van de risico’s veel
geringer resultaten zullen opleveren, worden voor verschillende inrichtingen, waaronder HBV,
voorbereidingen getroffen voor een berekening. Dit heeft echter nog niet plaatsgevonden. In
afwachting van deze berekening wordt in dit document nog geen uitspraak gedaan over de gevolgen
van de risicoafstanden op basis van de Revi.
Analyse van het groepsrisico 2009 – 2030
Conclusie beschouwing GR
Wat betreft het groepsrisico kan worden vastgesteld dat er zich geen ontwikkelingen uit het Actieplan
wonen binnen het invloedsgebied bevinden. Het groepsrisico voor HBV zal dus niet als gevolg van het
Actieplan Wonen gaan toenemen.
4.4.5

16) CIMCOOL industrial products BV

Het betreft hier een handel in voornamelijk koelvloeistoffen. De inrichting beschikt over een aantal
opslagruimtes waarin gevaarlijke stoffen in emballage worden opgeslagen. Voor de vigerende
milieuvergunning is door de DCMR een berekening gemaakt van de risico’s. Het plaatsgebonden
risico PR 10-6 is hieronder als rode contour aangegeven.
Het invloedsgebied is bepaald op grond van een vaste afstand uit het Revi voor een opslagloods
(2500m2) met beschermingsniveau 3. Het invloedsgebied is als gele contour weergegeven.
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Figuur 41, Cimcool PR10-6 en invloedsgebied
Inmiddels is de rekensystematiek aangepast waarbij andere uitgangspunten worden gehanteerd. Dit
resulteert in een veel geringer risico. Naar verwachting zal door Cimcool helemaal geen
plaatsgebonden risico meer veroorzaakt worden groter dan 10-6 per jaar.
Inmiddels worden voor verschillende inrichtingen, waaronder Cimcool, voorbereidingen getroffen voor
een berekening. Deze heeft echter nog niet plaatsgevonden. In afwachting van deze berekening
wordt in dit document verder geen uitspraak gedaan over de gevolgen van de PR 10-6.
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Figuur 42, FN-curve Cimcool, vergunde situatie
Analyse van het groepsrisico 2009 – 2030
In de vergunning is verder uitgegaan van bovenstaand groepsrisico dat veroorzaakt wordt door
populatie uit zowel Vlaardingen als Schiedam.
Wanneer straks rekening wordt gehouden de nieuwe rekenmethodiek, zal het invloedsgebied zeer
gering zijn en naar verwachting voor het groepsrisico geen sprake meer zijn van een groep van
minimaal 10 slachtoffers.
Conclusie beschouwing GR
De verwachting is dat ook de nieuwe ontwikkelingen op basis van het Actieplan wonen, buiten het
daadwerkelijke invloedsgebied zullen vallen en derhalve geen invloed zullen hebben op het
groepsrisico van Cimcool.
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5

Transportroutes

De transportroutes waarover grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden vervoerd zijn in de risicoinventarisatie meegenomen en zijn hieronder weergegeven.
Weg
A4: A4/A15 (knooppunt Benelux) - A4/A20 (knooppunt Kethelplein) (wegvak Z11)
A20: Maasdijk tot knooppunt Kethelplein (wegvak Z48)
Route gevaarlijke stoffen van de gemeente Vlaardingen
Water
Nieuwe Maas (Raainummers 1009 – 1017)
Spoor
NVT (geen spoortransport van gevaarlijke stoffen tussen R’dam CS en Hoek van Holland)
Buisleidingen
Hogedruk aardgasleidingen A-517
Hogedruk aardgasleidingen A-613
Hogedruk aardgasleidingen W-504
Hogedruk aardgasleidingen W-508
Hogedruk aardgasleidingen W-521
Hogedruk aardgasleidingen W-537
Shell Nederland Chemie brandstofleiding
NPM-leiding (CO2)
DPO-leiding 31(a) Kerosine
DPO-leiding 15 (buiten gebruik)
Luchttransport
Vlaardingen ligt gedeeltelijk binnen risicocontouren van Rotterdam Airport
Tabel 16, Risicovolle transportroutes in of nabij van gemeente Vlaardingen
5.1.1

Aanpak
Van elke transportroute wordt een beschrijving gegeven met de belangrijkste kenmerken en
het wettelijke kader. Verder worden per transportroute de volgende zaken gepresenteerd:
-

Het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van de transportroute 2008 en 2030. Hierin
wordt alle bevolking rondom de transportroute meegenomen in de GR-berekening.
Er wordt aangegeven welk invloedsgebied (met weertype) wordt gebruikt voor de bepaling
van de noodzaak tot het berekenen van het groepsrisico.
Van de meest relevante scenario’s wordt het invloedsgebied (1% letaliteitafstand weertype
F1,5) gegeven.

5.1.2

Risico’s transportroutes spoor, weg en water
Voor de inventarisatie van de risico’s van de transportroutes wordt rekening gehouden met de
volgende documenten:
1. Risicoanalyse van het transport van gevaarlijke stoffen over de Nieuwe Waterweg en
Nieuwe Maas (Vaarwegenstudie), (Bron: AVIV 2002)
2. Beleidskader gedifferentieerde veiligheidszonering oevers Nieuwe Waterweg en de
Nieuwe Maas in verband met transport van gevaarlijke stoffen (provincie Zuid-Holland).
3. Concepten met betrekking tot het Basisnet voor weg en water (voor het spoor zijn nog
geen concepten beschikbaar). Het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) zal het
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wettelijk kader vormen voor het Basisnet weg, -water, en -spoor. Het Basisnet zal voor de
bestaande spoor-, vaar- en rijkswegen verschillende categorieën definiëren. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen verschillende zones:
a. Veiligheidszones waarbinnen geen nieuwe kwetsbare objecten mogen worden
gerealiseerd;
b. Plasbrandaandachtsgebieden (PAG), waarbinnen rekening moet worden gehouden
met plasbrandscenario's bij eventuele ontwikkelingen;
c. Een zone van 200m waarbinnen bij ontwikkelingen voor de
groepsrisicoverantwoording het groepsrisico moet worden berekend;
d. Het invloedsgebied waarbinnen bij ruimtelijke ontwikkelingen voor de
groepsrisicoverantwoording aandacht moet worden geschonken aan
rampvoorbereiding en zelfredzaamheid;
e. De resterende ("groene") routes zullen geen beperkingen voor het vervoer kennen.
Het Btev zal verder een vergelijkbare groepsrisicoverantwoording kennen als bij het Bevi.
4. In de concepten basisnet wordt ook rekening gehouden met toekomstige
vervoersprognoses, deze zullen zonodig ook in deze visie worden verwerkt.
5. Recente tellingen van Rijkswaterstaat met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke
stoffen over de A20 en de A4;
6. Eindrapportage Basisnet weg, oktober 2009;
7. concept Besluit transportroutes externe veiligheid, ambtelijk concept, november 2008.
5.1.3

Risico’s transport via leidingen
Voor de inventarisatie van de risico’s van transport via leidingen wordt aangesloten bij de
volgende documenten.
1. Circulaire “Zonering langs hoge druk aardgastransportleidingen (VROM, 1984);
2. Circulaire “Bekendmaking van beleid ten behoeve van de zonering langs
transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de K1-, K2 en K3-categorie (VROM,
1984);
3. Concept Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb);
4. Risicogegevens van de Gasunie ten aanzien van de hogedrukaardgasleidingen in en
nabij Vlaardingen, op basis van diverse adviezen;
5. Risicoafstanden voor buisleidingen met brandbare stoffen, (RIVM-CEV, augustus 2008);
Op basis van deze documenten worden per transportroute het huidige en toekomstige (2020
en waar mogelijk later) Plaatsgebonden Risico (PR) en GroepsRisico (GR) gepresenteerd.

5.1.4

Stof categorieën
Voor de risico berekeningen is het onmogelijk om alle gevaarlijke stoffen te gebruiken die
bestaan. Daarom is een systematiek gemaakt waarbij de gevaarlijke stoffen in stof
categorieën worden ingedeeld. Deze systematiek wordt de SB3 classificatie genoemd.
In eerste instantie is een verdeling gemaakt naar aggregatie toestand bij kamertemperatuur ;
vloeibaar (L) en gas (G). Vervolgens is ingedeeld naar gevaars aspect brandbaar (F) of
toxisch (T). Vervolgens wordt de categorieën in verschillende klassen ingedeeld (1,2,3,4)
waarbij het hoogste getal staat voor het hoogste gevaar.
Per stofcategorie is een voorbeeldstof genomen die representatief is voor de hele categorie.
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Categorie
Voorbeeldstof
LF1
Nonaan
LF2
Pentaan
LT1
Acrylnitril
LT2
Salpeterzuur
LT3
Acroleine
GF1
Methylmercaptaan
GF2
Butaan
GF3
Propaan
GT2
Ethylchloride
GT3
Methylchloride/Ammoniak
GT4
Zwaveldioxide
GT5
Chloor
Tabel 17, stofcategoriën gevaarlijke stoffen
Het rekenprogramma RBMII rekent voor sommige categorieën met andere voorbeeldstoffen.
Categorie
Voorbeeldstof
LF1
Heptaan
LF2
Pentaan
LT1
Acrylnitril
LT2
Propylamine
LT3
Acroleine
LT4
Methylisocyanaat
GF1
Etheenoxide
GF2
Butaan
GF3
Propaan
GT2
Methylmercaptaan
GT3
Ammoniak
GT4
Chloor
GT5
Chloor
Tabel 18, stofcategoriën gevaarlijke stoffen RBM II

5.2

Wegtransport

5.2.1

Snelweg A4

Relevant is het wegdeel tussen knooppunt Kethelplein en het knooppunt Benelux (tunnel), Wegvak
Z11. In het basisnet wordt dit wegvak verdeeld in twee delen. Z11-1 tussen het Kethelplein en afrit 16,
Vlaardingen Oost en Z11-2 tussen afrit 16 en het knooppunt Benelux (incl. tunnel).
Op grond van het basisnet en een memo van Rijkswaterstaat (PvE risicoanalyse op de weg, juli 2009)
worden de volgende transportcijfers gehanteerd.
Wegvak

GF3
referentie
0
0

GF3-max

LF1

Z11-1 (07)
500
21617
Z11-2 (07)
0
21617
Z11-1 (30)
500
25615
Z11-2 (30)
0
25615
Tabel 19, A4 transportcijfers gev. stoffen 2007 – 2030
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LF2

LT1

LT2

58393
58393
69195
69195

133
133
233
233

534
534
933
933
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5.2.2

Snelweg A20

Relevant is het wegdeel tussen afrit 6 (Maasdijk) en het knooppunt Kethelplein, Wegvak Z48.
Op grond van het basisnet en een memo van Rijkswaterstaat (PvE risicoanalyse op de weg, juli 2009)
worden de volgende transportcijfers gehanteerd.
Wegvak

GF3
referentie
295

GF3-max

LF1

LF2

Z48 (07)
1000
5682
6503
Z48 (30)
1000
6733
7706
Tabel 20, A20 transportcijfers gev. stoffen 2007 - 2030

LT1

LT2

61
107

316
553

Figuur 43, overzicht risicoafstanden A4 en A20
In Figuur 43 zijn het plasbrandaandachtsgebied (PAG) van 30 meter (geel) en de veiligheidszone van
23 m (rood) aangegeven voor de A4. Voorts zijn voor zowel de A4 als de A20 de GR-afstand (200m in
oranje) en het invloedsgebied (voor LT2, 950m in blauw) weergegeven.
In de veiligheidszone mogen geen kwetsbare objecten gelegen zijn conform artikel 2 lid 1 van het
BTEV. Beperkt kwetsbare objecten mogen alleen in uitzonderingsgevallen in de veiligheidszone
worden opgenomen. (De zone geldt dan als richtwaarde, zie artikel 2 lid 2 van het BTEV).
Analyse van het groepsrisico 2009 – 2030
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Actieplan wonen
De volgende ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen vallen binnen de GR inventarisatieafstand van
de inrichting.

deel_plan

Ziekenhuisterrein Hoog

Sloop

Sloop

Nieuw

Nieuw

Saldo

app.

egw

app

egw

totaal

0

0

51

182

Buurt

233

Proj_nr

planning

nr

6.01W

<10

6.1

Pers.

559

Lede
Holy Zuid Oost

0

0

4

0

4

6.05W

<10

6.6

10

Herstructurering BPO

0

0

150

0

150

5.08W

<10

5.4

360

561

56

200

290

-127

5.10W

<10

5.4

-305

Sportschool

0

0

0

12

12

2.06W

<10

2.3

29

vd Werfstr 1/Werffhoven

0

0

0

48

48

2.04W

<10

2.3

115

WIK

0

0

40

30

70

2.01W

<10

2.4

168

deelplan 2
Herstructurering BPO
overige deelplannen

Tabel 21, GR relevante ontwikkelingen Actieplan Wonen
Voor de A4 en A20 zijn met RBM II groepsrisico berekeningen uitgevoerd. Hieronder worden de
resultaten weergegeven.
Groepsrisico A4, 2009 en 2030

Figuur 44, groepsrisico A4, Vlaardingen 2009 en 2030
Het groepsrisicovoor 2009 is in de grafiek niet zichtbaar omdat er in 2009 geen groepsrisico is. Er
ontstaat een groepsrisico vanwege de toename van transport aan gevaarlijke stoffen voor 2030. Met
name de plafondwaarde voor GF3 is daarbij bepalend.
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Groepsrisico A20, 2009 en 2030

Figuur 45, groepsrisico A20, Vlaardingen 2009 en 2030
Het groepsrisicovoor 2009 is in de grafiek met rood aangegeven en het groepsrisico voor 2030 met
groen. Er vindt een toename van het groepsrisico plaats. Dat komt door de toename van transport
aan gevaarlijke stoffen voor 2030 en een toename van populatie in het invloedsgebied. Voor de
toename van transport is met name de plafondwaarde voor GF3 bepalend.
Conclusie beschouwing GR
De bijdrage van Vlaardingen aan het groepsrisico van de A4 bedraagt in 2030 minder dan 0,001 x de
oriëntatiewaarde.
De bijdrage van Vlaardingen aan het groepsrisico van de A20 gaat van maximaal 0,004 x de
oriëntatiewaarde (GRmax. bij 104 slachtoffers bij een kans van 3,8E-009) naar maximaal 0,018 x de
oriëntatiewaarde (GRmax. bij 129 slachtoffers bij een kans van 1,1E-008).
Het hoogste groepsrisico wordt berekend rond afslag Vlaardingen waarbij voor 2030 met name de
ontwikkeling 6.01W op het voormalig Holy-ziekenhuis terrein extra bijdraagt.

5.3
5.3.1

Transport van gevaarlijke stoffen over het water
Nieuwe Maas/Nieuwe Waterweg

Er vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats over de Nieuwe Maas. In het basisnet concept voor
water wordt het tracé dat langs Vlaardingen gaat (Raainummers 1009 – 1017), aangeduid als een
zogenaamde “rode vaarweg”. Dat is een zeevaartcorridor met plasbrand aandachtsgebied.
Gebruiksruimte
Het Basisnet Water geeft voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gebruiksruimtes aan. Die
gebruiksruimtes worden uitgedrukt in maximale risico’s. In het risicobeleid van het kabinet is bepaald
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dat de kans op overlijden als gevolg van een ongeluk met gevaarlijke stoffen maximaal 1 op de
-6
miljoen per jaar mag zijn (= 10 , plaatsgebonden risico). Het rijk stelt dus langs alle vaarwegen een
maximale ligging van deze PR10-6 contour vast.
De gebruiksruimtes voor het Basisnet Water zijn als volgt gedefinieerd:
- Rode en zwarte vaarwegen: de PR10-6 contour komt maximaal tot de oeverlijn6;
- Groene vaarwegen: er is geen PR10-6 contour (ook niet op het water zelf).
In de praktijk betekent dit dat het vervoer van gevaarlijke stoffen op deze vaarwegen feitelijk niet
beperkt wordt.
Veiligheidszones
Bij nieuwe ruimtelijke plannen houden gemeenten na inwerkingtreding van het Basisnet rekening met
de maximale risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit betekent dat binnen de maximale
PR10-6 contour geen kwetsbare objecten gebouwd mogen worden. Ook moet terughoudendheid
worden betracht met het bouwen van beperkt kwetsbare objecten. Omdat de PR10-6 contour
maximaal tot de oever mag komen, is er geen noodzaak op het land een zone vrij te houden van
kwetsbare objecten. Het Basisnet Water kent dus geen veiligheidszones langs de vaarwegen. Het
betekent wel dat nieuwbouw van kwetsbare objecten op of in het water langs rode en zwarte
vaarwegen niet meer mogelijk is. Kwetsbare objecten zijn bijvoorbeeld grote kantoorgebouwen,
woonwijken, ziekenhuizen, scholen en bejaardenwoningen. In bijzondere situaties zal het nog wel
mogelijk zijn om te bouwen op nieuw aan te leggen stroken land in de vaarweg. Hierdoor schuift de
oeverlijn op. Maar dat kan alleen als de vaarweg breed genoeg is, de vaarwegbeheerder hier mee
instemt en de aanleg van die stroken land niet ten koste gaat van de groeimogelijkheden van het
vervoer.
Groepsrisico
De kern van het Basisnet is tweeledig: voorkómen dat mensen wonen of werken in een gebied met te
hoge risico’s en de kans op een ongeval met veel slachtoffers verkleinen. Het eerste doel wordt
bereikt door ervoor te zorgen dat het maximale risico van het vervoer binnen de vastgestelde
risicocontour blijft en dat de bebouwing daar buiten blijft. Met het beheersen van het groepsrisico
wordt beoogd het tweede doel te bereiken, nl. de kans op een ongeval met veel slachtoffers te
verkleinen.
Dat betekent dat de gemeente in principe verplicht is bij bouwplannen binnen 200 meter langs de
vaarweg het groepsrisico te verantwoorden. Door middel van deze verantwoording geeft de gemeente
een oordeel over de aanvaardbaarheid van het groepsrisico dat door die plannen zou ontstaan. Voor
het groepsrisico bestaat geen harde norm maar wel een oriëntatiewaarde. Verder moet de gemeente
de mogelijkheden onderzoeken om de risico’s te verlagen. Dat kan door extra aandacht te besteden
aan veiligheidsaspecten zoals de toegankelijkheid voor de hulpverlening, voorzieningen aan
gebouwen, blusvoorzieningen en vluchtwegen voor de bewoners of gebruikers van gebouwen.
In het concept-Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) is bepaald dat het groepsrisico niet
hoeft te worden verantwoord als er onder 0,1 maal de oriëntatiewaarde wordt gebleven. Langs rode
vaarwegen is de verantwoording echter altijd noodzakelijk.
Omdat de bijdrage van het vervoer in het groepsrisico voldoende in de hand wordt gehouden met de
maximale PR-contouren, zijn hiervoor geen aanvullende voorzieningen nodig.
Plasbrandaandachtsgebieden
Tenslotte moeten gemeenten langs rode vaarwegen rekening houden met de effecten van een
ongeluk met brandbare vloeistoffen. Bij een ongeluk met een schip met brandbare vloeistoffen kan
zo’n stof uitstromen en in brand vliegen (plasbrand). Dat kan in een gebied tot 40 meter langs de
vaarweg tot slachtoffers leiden. Daarom zijn er langs de rode vaarwegen zogenaamde
plasbrandaandachtsgebieden (PAG) van 40 meter vanaf de oeverlijn gedefinieerd.
De gemeente moet bij bouwplannen in die gebieden beargumenteren waarom op deze locatie wordt
gebouwd. Bouwen binnen een plasbrandaandachtsgebied wordt dus een afweging die door de
gemeente wordt gemaakt op basis van de lokale situatie. Naast de risicobenadering biedt dit nieuwe
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effectbeleid extra veiligheid. Deze afweging kan tegelijk met de groepsrisicoverantwoording
plaatsvinden. Het plasbrandaandachtsgebied wordt gerekend vanaf de oeverlijn.
Samenvattend:
Gebruiksruimte vervoer
PR10-6 max
GR
Rode
Vaarwegen

Op de
oeverlijn

Geen
onderdeel van
de
gebruiksruimte;
sturing met PR
voldoende

Ruimtelijke ordening
VeiligheidsPAG’s
GR
zones
Geen; maar
40 meter
Verantwoorden
niet bouwen in
of op het water

Analyse van het groepsrisico 2009 – 2030

Figuur 46, GR afstand (200m) Nieuwe Maas
Actieplan Wonen
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Tabel 22, GR relevante ontwikkelingen Actieplan Wonen
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Van de ontwikkelingen uit het Actieplan wonen liggen de plannen 3.02W, 3.03W en 4.05W binnen de
GR-zone van de Nieuwe Maas. Voor de plannen 3.02W en 4.05W is eerder door de DCMR een GR
berekening uitgevoerd. Ontwikkeling 3.03W betreft een lange termijn plan “Lever locatie” dat naar
verwachting niet binnen 10 jaar zijn beslag zal krijgen.
Toekomst 2030
Voor het basisnet is gebruik gemaakt van berekeningen die in het kader van de MER Maasvlakte 2
zijn gemaakt. Ook voor het transport van gevaarlijke stoffen over het water ter hoogte van de KWhaven in Vlaardingen (AVIV rapport 2006, nr. 05825). In deze berekeningen zijn de huidige en
toekomstige situatie van het transport verwerkt. De toename van de populatie op de oevers is echter
niet meegenomen.
Bij de berekening van het groepsrisico (AVIV rapport 2006, nr. 05825) is voor de bevolkingsdichtheid
gebruik gemaakt van de gegevens uit de AVIV 2002 studie, Vaarwegenstudie, Risicoanalyse van het
transport van gevaarlijke stoffen over de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas. In dit
bevolkingsbestand zijn naast de bevolking bestaand en gepland, ook de aanwezigen op de
industrieterreinen vastgesteld.

Figuur 47, FN-curve Nieuwe Maas ter hoogte van de 1e petroleumhaven
In Figuur 47 is het groepsrisico van de Nieuwe Maas ter hoogte van de 1e Petroleumhaven
gepresenteerd. De onderste (groene) curve betreft het groepsrisico in 2004. De bovenste (blauwe)
curve betreft het groepsrisico in 2033 waarbij uitsluitend rekening gehouden is met de autonome
ontwikkeling van het transport van gevaarlijke stoffen over het water.
QRA voor groepsrisicoberekening voor plangebied KW-Haven Z-W (3.02W) en Nieuwe Maas (4.05W)
DCMR, docnr. 20930413, 30 juni 2009
Om de mogelijke toename van het GR als gevolg van de ontwikkelingen binnen het plangebied van
de KW-Haven Zuidwest/Nieuwe Maas te kunnen berekenen, zijn voor de Nieuwe Maas in het
rekenprogramma Phast Risk 6.53 de voor het GR meest relevante scenario’s gemodelleerd. Voor de
berekening van de GR toename als gevolg van het plangebied, zijn inwoners en werknemers binnen
Vlaardingen als populatie meegenomen.
Uit een risicoanalyse waarbij rekening is gehouden met alle scenario’s van over de Nieuwe Maas
getransporteerde gevaarlijke stoffen is gebleken dat voor zowel zeevaart als binnenvaart de transport
van tot vloeistofverdichte gassen voor het groepsrisico bepalend zijn.
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Het resultaat van de GR berekening wordt hieronder in Figuur 48 weergegeven.

Figuur 48, Groepsrisico curve berekend voor alle drukscenario’s zeevaart en binnenvaart voor
1 kilometer route ter hoogte van het plangebied
De resultaten wijken af van de berekeningen die in het kader van de MER Maasvlakte 2 zijn gemaakt
(AVIV rapport 2006, nr. 05825). Dit is een gevolg van andere uitgangspunten, modellering en
rekenprogrammatuur. Hierover vindt overleg plaats tussen de verschillende instanties die zich met
risicoanalyse van zeevaart bezig houden. Momenteel wordt gewerkt aan een wettelijk protocol voor
risicoanalyse van zee- en binnenvaart. Zodra dit protocol gereed en beschikbaar is, zal meer
duidelijkheid gegeven kunnen worden over de werkelijk te hanteren hoogte van het groepsrisico.
In genoemde berekening van de DCMR is bepaald dat het groepsrisico grotendeels wordt veroorzaakt
door drukscenario’s van tot vloeistof verdicht gas in zeeschepen. Hoewel nog geen uitspraak kan
worden gedaan over de werkelijke hoogte van het groepsrisico, blijkt uit de groepsrisicoberekening
wel dat bij genoemde planontwikkelingen binnen 200m van de oever, sprake zal zijn van een
significante toename van het groepsrisico.
Conclusie beschouwing GR
Omdat op dit moment geen geschikt model voor handen is, kan in afwachting van het nieuwe
rekenprotocol geen verantwoorde GR berekening worden gemaakt voor 2030. Dit zal te zijner tijd
wanneer de ontwikkelingen binnen de GR-zone van de Nieuwe Maas meer concreet worden, nader
moeten worden bepaald.

5.4

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen

Buisleidingen
Hogedruk aardgasleidingen A-517
Hogedruk aardgasleidingen A-613
Hogedruk aardgasleidingen W-504
Hogedruk aardgasleidingen W-508
Hogedruk aardgasleidingen W-521
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Buisleidingen
Hogedruk aardgasleidingen W-537
Shell Nederland Chemie brandstofleiding
NPM-leiding (CO2)
DPO-leiding 31(a) Kerosine
DPO-leiding 15 (buiten gebruik)
Figuur 49, overzicht buisleidingen met gevaarlijke stoffen in Vlaardingen
5.4.1

Hogedruk aardgasleidingen

Figuur 50, HD gasleidingen in Vlaardingen met PR10-6 en GR inventarisatieafstand
In Figuur 50 is een overzicht gegeven van de GR inventarisatieafstanden (gele zone) van de
hogedruk aardgasleidingen in Vlaardingen. Voor ontwikkelingen binnen deze zone geldt dat een
berekening van de mogelijke toename het groepsrisico nodig is. Dergelijke berekeningen worden
momenteel door de gasunie uitgevoerd. Op korte termijn zal een rekentool beschikbaar zijn waarmee
ook anderen (bv DCMR) het groepsrisico van hogedruk aardgasleidingen kunnen berekenen.
Verder zijn enkele rode zones aangegeven. In het meest noordelijke punt van Vlaardingen wordt voor
de hogedruk aardgasleiding nog een PR 10-6 contour en in het zuiden e bebouwingsafstand van een
leidingstrook met rood aangegeven. Hierbinnen zijn geen ontwikkelingen gepland.
Analyse van het groepsrisico 2009 – 2030
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Voor verschillende aardgasleidingen in Vlaardingen is met het oog op een aantal voorgenomen
ontwikkelingen door de gasunie het groepsrisico bepaald.

Figuur 51, ligging gasleidingen in Vlaardingen met GR inventarisatieafstand
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Tabel 23, GR relevante ontwikkelingen Actieplan Wonen
Resultaten Gasunie berekeningen
Locatie Holyziekenhuis
Berekening Gasunie van 15 november 2007, kenmerk DET 2007.M.0830

Plangebied

FN-curve A-517

Omgeving Kerk van de Nazarener
Berekening Gasunie van 10 juli 2009, kenmerk DEI 2009.M.0517
Resultaten GR-berekening A517-KR-047 t/m 056
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0
720
-221

Worst-casesegment (in rood) van de A517-KR-047 t/m 056

FN-curve worst-casesegment van de A517-KR-047 t/m
056, bestaande situatie.

Overschrijdingsfactor 0,73
Marathonweg Vlaardingen, zoeklocatie CPH
Berekening Gasunie van 17 september 2008, kenmerk DET 2008.M.0615
Resultaten GR-berekening A517-KR-058 t/m 067 (van A20 tot Nw. Maas)

FN-curve worst-casesegment van de A517-KR-058 t/m 067, bestaande situatie.

Overschrijdingsfactor 1,46
Conclusie beschouwing GR A-517
Langs de Marathonweg wordt de oriëntatiewaarde (OW) overschreden. Voor het leidingtracé dat
parallel ligt met de A20, ligt het groepsrisico onder de OW.
Beschouwing A-613
Naam

Druk
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Tabel 24, GR relevante ontwikkelingen Actieplan Wonen
Conclusie beschouwing A-613
Het groepsrisico voor leiding A-613 is niet eerder berekend. Voor zover sprake is van toename aan
populatie binnen het invloedsgebied, zal voor een goede verantwoording bij een aantal ontwikkelingen
alsnog een GR berekening moeten worden uitgevoerd.
Beschouwing W-504
Naam

Druk

Diameter

Hogedruk aardgasleidingen W-504

40 bar

14 inch

GR invent.
gebied
150 m

Actieplan Wonen
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C.1 overig na 10 jaar

168

Tabel 25, GR relevante ontwikkelingen Actieplan Wonen
Conclusie beschouwing W-504
Het groepsrisico voor leiding W-504 is niet eerder berekend. Voor zover sprake is van toename aan
populatie binnen het invloedsgebied, zal voor een goede verantwoording bij een aantal ontwikkelingen
alsnog een GR berekening moeten worden uitgevoerd.
Beschouwing W-508
Naam

Druk

Diameter

Hogedruk aardgasleidingen W-508

40 bar

14 inch

GR invent.
gebied
150 m

Actieplan Wonen
Geen ontwikkelingen uit Actieplan wonen binnen de GR inventarisatieafstand van leiding W-508.
Conclusie beschouwing W-508
Er bevinden zich geen ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen binnen de GR inventarisatieafstand
van W-508. Het groepsrisico zal als gevolg van de ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen, niet
toenemen.

Beschouwing W-521
Naam

Druk

Diameter

Hogedruk aardgasleidingen W-521

40 bar

4 - 16 inch

Leiding W-521 is voor dit rapport verdeeld in vier delen, a t/m d.
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GR invent.
gebied
45 - 170 m

Deel
Deel
Deel
Deel

a:
b:
c:
d:

betreft het gedeelte tussen Schiedam en afrit Vlaardingen-west van de A20.
betreft leiding tracé W-521-17, langs de A20 van Maassluis tot aansluiting met W-504.
betreft het deel van de leiding langs de Deltaweg.
betreft het deel van de leiding dat van de afrit Vlaardingen-west van de A20 helemaal rondom
west loopt en bij de Deltaweg aansluit op deel c.
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Tabel 26, GR relevante ontwikkelingen Actieplan Wonen voor W-521a
Resultaten Gasunie berekeningen
Omgeving Kerk van de Nazarener
Berekening Gasunie van 10 juli 2009, kenmerk DEI 2009.M.0517
Resultaten GR-berekening W-521-06-KR-001 t/m 006

Worst-casesegment (in rood) van de W-521-06-KR-001 t/m 006

FN-curve worst-casesegment van de W-521-06-KR-001

Worst-casesegment ligt buiten Vlaardingen!

t/m 006, bestaande situatie. Overschrijdingsfactor 0,22

Worst-casesegment (in rood) van de W-521-27-KR-001 t/m 003

FN-curve worst-casesegment van de W-521-27-KR-001
t/m 003, bestaande situatie. Overschrijdingsfactor 0,02

Locatie Holyziekenhuis
Berekening Gasunie van 15 november 2007, kenmerk DET 2007.M.0830
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Plangebied

FN-curve W-521-28

Conclusie beschouwing GR W-521a
Het groepsrisico voor leiding W-521, deel a ligt ver onder de oriëntatiewaarde.
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Tabel 27, GR relevante ontwikkelingen Actieplan Wonen voor W-521d
Conclusie beschouwing GR W-521d
Het groepsrisico voor leiding W-521d is niet eerder berekend. Voor zover sprake is van toename aan
populatie binnen het invloedsgebied, zal voor een goede verantwoording bij een aantal ontwikkelingen
alsnog een GR berekening moeten worden uitgevoerd.
Conclusie beschouwing GR W-521b en W-521c
Er bevinden zich geen ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen binnen de GR inventarisatieafstand
van deel b en c van leiding W-521. Het groepsrisico zal als gevolg van de ontwikkelingen uit het
Actieplan Wonen, niet toenemen.
Beschouwing W-537
Naam

Druk

Diameter

Hogedruk aardgasleidingen W-537

40 bar

14 inch

GR invent.
gebied
150 m

Actieplan Wonen
Geen ontwikkelingen uit Actieplan wonen binnen de GR inventarisatieafstand van leiding W-537.
Conclusie beschouwing W-537
Er bevinden zich geen ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen binnen de GR inventarisatieafstand
van W-537. Het groepsrisico zal als gevolg van de ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen, niet
toenemen.
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5.4.2

Overige buisleidingen

Figuur 52, Overzicht overige leidingen PR10-6 (rood) en invloedsgebied (geel)
Actieplan Wonen
Er bevinden zich geen ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van de “overige buisleidingen”.
Shell Nederland Chemie brandstofleiding
Naam

Product

Shell Nederland Chemie
brandstofleiding, Shell 28s

Leeg, buiten
gebruik

Druk

Diameter

PR 10-6

Invl gebied

Betreft slechts de doorsteek door de Nieuwe Maas naar het voormalig Shell-terrein aan de Deltaweg.
Is voor dit rapport verder niet relevant.
NPM-leiding (CO2)
Naam

Product

Druk

Diameter

PR 10-6

Invl gebied

NPM-leiding

CO2

22 bar

26 inch

4m

23m
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Deze leiding voor de transport van CO2 loopt voornamelijk aan de westkant langs Vlaardingen.
Slechts een zeer klein deel loopt door Vlaardings grondgebied (oeverbos).
In Vlaardingen bevindt zich geen bebouwing binnen het invloedsgebied van deze leiding.
DPO-leiding 31(a) Kerosine
Naam

Product

Druk

Diameter

PR 10-6

Invl gebied

DPO-leiding 31(a)

Brandbaar
K1

80 bar

12 inch

15m

30m

De leiding DPO 31 doorkruist Vlaardingen van noord naar zuid en loopt door de Nieuwe Maas naar de
industrie.
De leiding DPO 31a is een vertakking van de DPO 31 en loopt langs de Deltaweg en Heliniumweg
door de Nieuwe Maas naar de industrie.
Conclusie beschouwing GR
Omdat zich binnen het invloedsgebied van deze leidingen geen populatie bevindt met een dichtheid
van meer dan 255 personen per hectare, zal er geen sprake zijn van een groepsrisico.
DPO-leiding 15
Naam

Product

DPO-leiding 15

Leeg, buiten
gebruik

Druk

Diameter

PR 10-6

Invl gebied

Betreft een brandstofleiding die al geruimere tijd buiten gebruik is. Voor zover bekend is men niet
voornemens de leiding opnieuw in gebruik te nemen. Is voor dit rapport verder niet relevant.

5.5

Externe veiligheid Rotterdam Airport

5.5.1

Rotterdam Airport

Voor vliegvelden geldt een externe veiligheidsregime waarbij uitgegaan wordt van risico’s die horen bij
het aanvliegen en opstijgen van vliegtuigen.
Voor de MER van Rotterdam Airport zijn externe veiligheidsberekeningen uitgevoerd op basis van het
in 1997 door de ministeries V&W en VROM vastgestelde rekenmodel voor regionale vliegvelden.
Onderzoek naar de externe veiligheid rondom Schiphol heeft geleid tot nieuwe inzichten. Deze
nieuwe inzichten gaven ook aanleiding om het rekenmodel voor regionale vliegvelden aan te passen.
Deze aanpassing is al wel in een ver gevorderd stadium maar nog niet volledig afgerond.
Vooralsnog wordt voor Rotterdam Airport uitgegaan van een (tijdelijk) provinciaal toetsingskader van
de provincie Zuid-Holland (januari 2001) dat in juli 2001 aan de betreffende gemeentes is verstrekt.
Samengevat houdt het toetsingskader het volgende in:
1) Geen nieuwe kwetsbare bestemmingen binnen de PR 10-6 contour;
2) Tussen PR 10-5 en PR 10-6 contour alleen niet-arbeidsintensieve bedrijvigheid,
verkeersfuncties etc. (Voor Vlaardingen niet relevant);
3) Een motiveringsplicht (GR-verantwoording) voor nieuwbouwplannen die het groepsrisico
verder doen stijgen (betreft plannen binnen PR 10-7 contour).
Hierbij wordt vooralsnog uitgegaan van de contouren die destijds voor de MER van Rotterdam Airport
zijn berekend.
blad 74 van 92

EV-visie Vlaardingen deel 1, de Risico-inventarisatie

Vlaardingen ligt voor een deel binnen de PR 10-6 en PR 10-7 contour van Rotterdam Airport.

Figuur 53, Ligging PR10-6 (rood) en PR 10-7 (geel) van Rotterdam Airport
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0

0

48

-85

2.15W

<10

2.2

-357

B.1 Overig na 10 jaar

378

0

0

128

-250

2.20W

>10

2.2

-1050

Prof. Telderstraat

120

0

0

42

-78

2.17W

<10

2.2

-328

De Telder

0

0

0

0

0

2.18W

<10

2.2

0

Alexanderschool

0

0

0

12

12

2.23W

<10

2.1

50

Agricolastraat

0

0

30

0

30

2.24W

<10

2.1

126

C.1 overig na 10 jaar

511

0

0

160

-351

2.26W

>10

2.1

-1474

Madoeratsraat/Timorstr.

184

0

0

92

-92

1.12W

<10

1.1

-386
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-3696

Tabel 28, GR relevante ontwikkelingen Actieplan Wonen binnen PR10-7 contour
Plaatsgebonden risico
Er bevinden zich géén ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen binnen de PR10-6 contour van
Rotterdam Airport.
Conclusie beschouwing GR
Per saldo zal door de ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen tot aan 2030, voor Vlaardingen sprake
zijn van een aanzienlijke afname van de populatie binnen het invloedsgebied van Rotterdam Airport.
Hierdoor zal de bijdrage van Vlaardingen aan het groepsrisico van Rotterdam Airport juist afnemen.

6

Conclusies voor GR verantwoording

6.1

Inrichtingen
01)

Acetra Logistic Solutions B.V.

Conclusie beschouwing GR
Het groepsrisico wordt bepaald door de populatie van Vlaardingen. Er is sprake van een gering
groepsrisico. Als gevolg van het Actieplan wonen zal in de periode tot 2030 het Groepsrisico gaan
afnemen. Zie paragraaf 4.2.2.
02)

VOPAK Terminal Vlaardingen

Conclusie beschouwing GR
Het groepsrisico wordt voornamelijk bepaald door de populatie van Vlaardingen. Bij deze berekening
zijn de werknemers van Vopak zelf ook meegenomen. Dit resulteert in een conservatief
rekenresultaat. Als gevolg van het Actieplan wonen zal het GR tot 2030 maximaal toenemen tot
ongeveer 0,04 x de oriëntatiewaarde voor een groep van 10 slachtoffers bij een kans van 3,8E-7.
Zie paragraaf 4.2.3.
03)

Anaconda

Het resultaat is nog niet bekend!
Bij een mogelijke vergunningprocedure zal een kwantitatieve risicoanalyse ook inzicht moeten
verschaffen over het groepsrisico en mogelijke ruimtelijke gevolgen. Zie paragraaf 4.2.4.
04)

Hempel (The Netherlands) B.V.

De inrichting zal worden opgeheven en de vergunning worden ingetrokken.
Daarom zijn de risico’s van deze inrichting niet verder uitgewerkt. Zie paragraaf 4.2.5.
05)

Praxair B.V.

Er bevinden zich geen ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen binnen het invloedsgebied van Praxair.
Als gevolg van het Actieplan wonen is daarom voor GR tot 2030 geen toename zichtbaar. Bovendien
blijkt uit de rekenresultaten dat er geen groep van minimaal 10 slachtoffers zal ontstaan. Zo blijkt dat
er zelfs geen sprake is van een groepsrisico. Zie paragraaf 4.2.6.
06)

Nederlandse Erts en Mineraalbewerking

Uit onderzoek dat in het kader van de milieuvergunning heeft plaatsgevonden blijkt echter dat er geen
sprake is van significante risico’s buiten de inrichtingsgrens.
Deze inrichting blijft daarom in dit rapport verder buiten beschouwing. Zie paragraaf 4.2.7.
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07)

NU3 B.V.

Er bevinden zich geen ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen binnen de bedoelde effectafstanden
van de inrichting. Zie paragraaf 4.2.8.
08)

Nederlandse Erts en Mineraalbewerking

Uit onderzoek dat in het kader van de milieuvergunning heeft plaatsgevonden blijkt echter dat er geen
sprake is van significante risico’s buiten de inrichtingsgrens.
Deze inrichting blijft daarom in dit rapport verder buiten beschouwing. Zie paragraaf 4.2.9.
09)

Fina A20

Er bevindt zich geen populatie binnen het invloedsgebied van dit LPG tankstation zodat kan worden
vastgesteld dat er geen sprake is van een groepsrisico. Zie paragraaf 4.3.1.
10)
BP, A20
Er kan worden vastgesteld dat er geen sprake is van een groepsrisico. Zie paragraaf 4.3.2.
11)

BP, Marathonweg

Omdat er geen ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen binnen het invloedsgebied zijn gelegen, zal
het GR niet toenemen.
Een berekening van het GR voor 2009 en 2030 met safetiNL toont een groepsrisico van maximaal
0,70 x de oriëntatiewaarde voor 80 slachtoffers bij een kans van 1,1E-7. Zie paragraaf 4.3.3.
12)

Struyk Verwo Infra

Omdat er geen plannen uit het Actieplan wonen binnen het invloedsgebied van het bedrijf liggen, zal
het GR als gevolg van het Actieplan wonen tot 2030 niet toenemen. Zie paragraaf 4.4.1.
13)

Tessenderlo Chemie Rotterdam Bv

Omdat er enkele plannen uit het Actieplan wonen binnen het invloedsgebied van het bedrijf liggen, zal
dit van invloed zijn op het groepsrisico. Omdat de populatie door deze ontwikkelingen uit het Actieplan
Wonen zal afnemen, is er sprake van een afname van het groepsrisico. Zie paragraaf 4.4.2.
14)

Rotterdam Bulk Terminal

Aangenomen wordt dat geen sprake is van significante risico’s buiten de inrichtingsgrens.
Deze inrichting blijft daarom in dit rapport verder buiten beschouwing. Zie paragraaf 4.4.3.
15)

B.V. chemicaliënhandel HBV

Wat betreft het groepsrisico kan worden vastgesteld dat er zich geen ontwikkelingen uit het Actieplan
wonen binnen het invloedsgebied bevinden. Het groepsrisico voor HBV zal dus niet als gevolg van het
Actieplan Wonen gaan toenemen. Zie paragraaf 4.4.4.
16)

CIMCOOL industrial products BV

De verwachting is dat ook de nieuwe ontwikkelingen op basis van het Actieplan wonen, buiten het
daadwerkelijke invloedsgebied zullen vallen en derhalve geen invloed zullen hebben op het
groepsrisico van Cimcool. Zie paragraaf 4.4.5.
17)

Arkema Rotterdam B.V.
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Omdat geen geschikt rekenmodel voor handen is, kan op dit moment geen GR berekening worden
gemaakt voor 2030. Dit zal te zijner tijd wanneer de ontwikkeling meer concreet wordt, nader moeten
worden bepaald. Zie paragraaf 4.2.10.
18)

Shell Nederland Raffinaderij B.V.

Het groepsrisico wordt voor een groot deel bepaald door de populatie van Vlaardingen. Als gevolg
van het Actieplan wonen is voor de bijdrage van Vlaardingen aan het groepsrisico van SNR tot 2030
een toename zichtbaar waarbij de oriëntatiewaarde wordt bereikt voor een groep van 80 slachtoffers.
Zie paragraaf 4.2.11.
19)

Shin Etsu PVC Locatie Pernis

Omdat er binnen Vlaardingen geen bebouwing binnen het invloedsgebied van deze inrichting ligt, is er
geen sprake van een bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen.
Deze inrichting blijft daarom in dit rapport verder buiten beschouwing. Zie paragraaf 4.2.12.
20)

VOPAK Terminal TTR B.V.

Omdat er binnen Vlaardingen geen (geplande) bebouwing binnen de GR inventarisatieafstand van
deze inrichting ligt, is er geen sprake van een bijdrage aan het groepsrisico door populatie in
Vlaardingen.
Deze inrichting blijft daarom in dit rapport verder buiten beschouwing. Zie paragraaf 4.2.13.
21)

VOPAK Terminal Botlek B.V.

Omdat er binnen Vlaardingen geen bebouwing binnen de GR inventarisatieafstand van deze inrichting
ligt, is er geen sprake van een bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen.
Deze inrichting blijft daarom in dit rapport verder buiten beschouwing. Zie paragraaf 4.2.14.
22)

Odfjell Terminals Rotterdam B.V.

Omdat er binnen Vlaardingen geen bebouwing binnen de GR inventarisatieafstand van deze inrichting
ligt, is er geen sprake van een bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen. Zie
paragraaf 4.2.15.
23)

Trono Pigments (Holland) B.V.

Omdat er binnen Vlaardingen geen bebouwing binnen de GR inventarisatieafstand van deze inrichting
ligt, is er geen sprake van een significante bijdrage aan het groepsrisico door populatie in
Vlaardingen.
Deze inrichting blijft daarom in dit rapport verder buiten beschouwing.
Zie paragraaf 4.2.16.

6.2

Transport

Transport van gevaarlijke stoffen over de weg
De bijdrage van Vlaardingen aan het groepsrisico van de A4 bedraagt in 2030 minder dan 0,001 x de
oriëntatiewaarde. Zie paragraaf 5.2.1.
De bijdrage van Vlaardingen aan het groepsrisico van de A20 gaat van maximaal 0,004 x de
oriëntatiewaarde (GRmax. bij 104 slachtoffers bij een kans van 3,8E-009) naar maximaal 0,018 x de
oriëntatiewaarde (GRmax. bij 129 slachtoffers bij een kans van 1,1E-008).
Het hoogste groepsrisico wordt berekend rond afslag Vlaardingen waarbij voor 2030 met name de
ontwikkeling 6.01W op het voormalig Holy-ziekenhuis terrein extra bijdraagt.
Zie paragraaf 5.2.2.
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Transport van gevaarlijke stoffen over het water
Omdat op dit moment geen geschikt model voor handen is, kan in afwachting van het nieuwe
rekenprotocol geen verantwoorde GR berekening worden gemaakt voor 2030. Dit zal te zijner tijd
wanneer de ontwikkelingen binnen de GR-zone van de Nieuwe Maas meer concreet worden, nader
moeten worden bepaald. Zie paragraaf 5.3.1.
Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen
Aardgas. Zie paragraaf 5.4.1.
A-517
Langs de Marathonweg wordt de oriëntatiewaarde (OW) overschreden. Voor het leidingtracé dat
parallel ligt met de A20, ligt het groepsrisico onder de OW.
A-613
Het groepsrisico voor leiding A-613 is niet eerder berekend. Voor zover sprake is van toename aan
populatie binnen het invloedsgebied, zal voor een goede verantwoording bij een aantal ontwikkelingen
alsnog een GR berekening moeten worden uitgevoerd.
W-504
Het groepsrisico voor leiding W-504 is niet eerder berekend. Voor zover sprake is van toename aan
populatie binnen het invloedsgebied, zal voor een goede verantwoording bij een aantal ontwikkelingen
alsnog een GR berekening moeten worden uitgevoerd.
W-508
Er bevinden zich geen ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen binnen de GR inventarisatieafstand
van W-508. Het groepsrisico zal als gevolg van de ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen, niet
toenemen.
W-521, deel a t/m d
Het groepsrisico voor leiding W-521, deel a ligt ver onder de oriëntatiewaarde.
Het groepsrisico voor leiding W-521d is niet eerder berekend. Voor zover sprake is van toename aan
populatie binnen het invloedsgebied, zal voor een goede verantwoording bij een aantal ontwikkelingen
alsnog een GR berekening moeten worden uitgevoerd.
Er bevinden zich geen ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen binnen de GR inventarisatieafstand
van deel b en c van leiding W-521. Het groepsrisico zal als gevolg van de ontwikkelingen uit het
Actieplan Wonen, niet toenemen.
W-537
Er bevinden zich geen ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen binnen de GR inventarisatieafstand
van W-537. Het groepsrisico zal als gevolg van de ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen, niet
toenemen.
Overige (olie)leidingen. Zie paragraaf 5.4.2.
Omdat zich binnen het invloedsgebied van deze leidingen geen populatie bevindt met een dichtheid
van meer dan 255 personen per hectare, zal er geen sprake zijn van een groepsrisico.
Rotterdam Airport
Per saldo zal door de ontwikkelingen uit het Actieplan Wonen tot aan 2030, voor Vlaardingen sprake
zijn van een aanzienlijke afname van de populatie binnen het invloedsgebied van Rotterdam Airport.
Hierdoor zal de bijdrage van Vlaardingen aan het groepsrisico van Rotterdam Airport juist afnemen.
Zie paragraaf 5.5.1.
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Bijlage 1: Definitie (beperkt) kwetsbare objecten Bevi
Artikel 1
1.
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a.
beperkt kwetsbaar object:
a. 1°. verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van
maximaal twee woningen per hectare, en
2°. dienst- en bedrijfswoningen van derden;
b. kantoorgebouwen, voorzover zij niet onder onderdeel m, onder c, vallen;
c. hotels en restaurants, voorzover zij niet onder onderdeel m, onder c, vallen;
d. winkels, voorzover zij niet onder onderdeel m, onder c, vallen;
e. sporthallen, zwembaden en speeltuinen;
f. sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve
doeleinden, voorzover zij niet onder onderdeel m, onder d, vallen;
g. bedrijfsgebouwen, voorzover zij niet onder onderdeel m, onder c, vallen;
h. objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde gelijkgesteld
kunnen worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke
personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig
is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die
objecten geen kwetsbare objecten zijn, en
i. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of
elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover
die objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval
kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval;
m.
kwetsbaar object:
a. woningen, niet zijnde woningen als bedoeld in onderdeel a, onder a;
b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag,
van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:
1º. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
2º. scholen, of
3º. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;
c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot
gedeelte van de dag aanwezig zijn, zoals:
1º. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2
per object, of 2º. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het
gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt en winkels met een
totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per winkel, voorzover in die
complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd, en
d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50
personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen;
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Bijlage 2: Art. 13 Bevi
Artikel 13
1.
Indien het bevoegd gezag een besluit als bedoeld in artikel 5, eerste tot en met derde lid,
vaststelt, wordt in de toelichting op het desbetreffende besluit, behoudens het vierde en vijfde
lid, in elk geval vermeld:
a.
de aanwezige en de op grond van dat besluit te verwachten dichtheid van personen in het
invloedsgebied van de inrichting of inrichtingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of
veroorzaken, voorzover het invloedsgebied ligt binnen het gebied waarop dat besluit betrekking
heeft, op het tijdstip waarop dat besluit wordt vastgesteld;
b.
het groepsrisico per inrichting op het tijdstip waarop dat besluit wordt vastgesteld en de
bijdrage van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de
hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de kans op een ongeval met 10 of meer dodelijke
slachtoffers van ten hoogste 10–5 per jaar, met de kans op een ongeval met 100 of meer
dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10–7 per jaar en met de kans op een ongeval met 1000
of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10–9 per jaar;
c.
indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast door
degene die de inrichting drijft, die dat risico mede veroorzaakt en, indien van toepassing, de
voorschriften die zijn of worden verbonden aan de voor die inrichting geldende vergunning,
bedoeld in artikel 8.1 van de wet;
d.
indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die in dat besluit zijn
opgenomen; e.
de voorschriften ter beperking van het groepsrisico die het bevoegd gezag voornemens is te
verbinden aan de voor een inrichting, die behoort tot een categorie van inrichtingen ten
behoeve waarvan dat besluit wordt vastgesteld, te verlenen vergunning, bedoeld in artikel 8.1
van de wet;
f.
de voor- en nadelen van andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager
groepsrisico;
g.
de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de
nabije toekomst;
h.
de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp
of zwaar ongeval als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen in de
inrichting die het groepsrisico veroorzaakt, waarvan de gevolgen zich uitstrekken buiten die
inrichting, en
i.
de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de inrichting die
het groepsrisico veroorzaakt, om zich in veiligheid te brengen indien zich in die inrichting een
ramp of zwaar ongeval voordoet.
2.
Alvorens het bevoegd gezag een besluit als bedoeld in het eerste lid vaststelt, voert dat
bevoegd gezag overleg met het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het verlenen van een
vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, van de wet voor een inrichting die mede
bepalend is voor de hoogte van het groepsrisico in het gebied waarop dat besluit betrekking
heeft.
3.
Voorafgaand aan de vaststelling van een besluit als bedoeld in het eerste lid stelt het bevoegd
gezag, bedoeld in het eerste lid, het bestuur van de regionale brandweer in wier gebied het
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gebied ligt waarop dat besluit betrekking heeft, in de gelegenheid advies uit te brengen over
het groepsrisico en de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de
omvang van een ramp of zwaar ongeval.
4.
In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag in de toelichting op een besluit als
bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid, verwijzen naar een gemeentelijk of regionaal
structuurplan of naar een streekplan als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, indien
in dat plan een samenhangende visie is opgenomen over de gewenste planologische
ontwikkeling van een breder gebied in relatie tot voorkoming of bestrijding van een ramp of
zwaar ongeval en in dat plan ten minste aandacht is besteed aan de onderwerpen, bedoeld in
het eerste lid, onderdelen f tot en met i.
5.
Dit artikel is niet van toepassing op een besluit tot goedkeuring als bedoeld in de artikelen 11,
tweede lid, en 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, op een besluit omtrent een
verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van die wet en op een besluit
als bedoeld in artikel 37 van die wet
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Bijlage 3 Populatiegegevens Vlaardingen 2009 – 2030
Inw09
nacht

Inw 09
dag

Inw30
nacht

WP09 per
wijk

Buurtnaam

Buurtnr

Indische Buurt
Vettenoordse Polder
Oost

1.1

3667

1834

-221

3446

1723

1.2

5396

2698

151

5547

2774

594

Centrum

1.3

5905

2953

358

6263

3132

2315

Hoogstad

1.4

11

6

0

11

6

Hoogkamer

2.1

2727

1364

-660

2067

1034

337

Zuidbuurt

2.2

3637

1819

-1183

2454

1227

391

Wetering

2.3

3545

1773

-60

3485

1743

461

Lage Weide

2.4

2674

1337

-221

2453

1227

Buitengebied Zuidbuurt 2.5

95

48

14

109

55

De Vergulde Hand

3.1

16

8

0

16

8

Lickebaert

3.2

21

11

0

21

11

186

't Scheur

3.3

0

0

0

0

0

1083

Deltagebied

3.4

0

0

0

0

0

649

Park Zuidbuurt
Vettenoordse Polder
West

3.5

12

6

0

12

6

14

3.6

77

39

0

77

39

2248

Maasboulevard

3.7

799

400

3636

4435

2218

Hofbuurt

4.1

343

172

420

763

382

566

Oostbuurt

4.2

6210

3105

98

6308

3154

1204

Havengebied Oost

4.3

11

6

720

731

366

Vijfsluizen

4.4

0

0

0

0

0

Babberspolder Noord

5.1

2244

1122

53

2297

1149

Oranjebuurt

5.2

1283

642

22

1305

653

32

Babberspolder West

5.3

4741

2371

-156

4585

2293

433

Babberspolder Oost

5.4

3970

1985

-286

3684

1842

521

Ontw AW

Inw30 dag

WP09 dag
276

3846

661

245
1492

58
1364

7244

1700

1762
3531

0
105

't Nieuwe Lant

5.5

0

0

0

0

0

Vaart Zuid

6.1

765

383

170

935

468

931

Statenbuurt

6.2

2382

1191

0

2382

1191

661

Loper Zuid

6.3

1468

734

0

1468

734

282

Vogelbuurt Noord

6.4

2575

1288

60

2635

1318

126

Sportpark Holy

6.5

0

0

72

72

36

22

Vogelbuurt Zuid

6.6

2636

1318

130

2766

1383

Drevenbuurt

7.1

3619

1810

0

3619

1810

165

Kruidenbuurt

7.2

1380

690

0

1380

690

426

Loper Noord

7.3

1546

773

0

1546

773

47

Hoofdstedenbuurt

7.4

2226

1113

0

2226

1113

104

Park Holy Noord

7.5

0

0

274

274

137

5

Hoevenbuurt

7.6

3000

1500

31

3031

1516

230

Holierhoekse Polder

7.7

63

32

0

63

32

Vaart Noord

7.8

1803

902

307

2110

1055

Broekpolder Gebied

8.1

8

4

0

8

4

1091

2056

35

0
1031

Arbeidsplaatsen (werkplekken WP) zijn over de buurt verdeeld op basis van de verdeling in de
populatiegegevens van de regionale verkeers- en milieukaart.
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54
28

Bijlage 4 Ontwikkelingen Actieplan Wonen
deel_plan
Insulindesngl.
Billiton eo (portiek)

sloop_
app

sloop_
egw

nieuw_
app

nieuw_
egw

42

0

70

saldo_
tot
0

planning

Buurt_
nr

28 1.15W

<10

1.1

Proj_nr

Pop Inw
67

0

0

0

0

0 1.14W

<10

1.1

0

56

0

0

28

-28 1.13W

<10

1.1

-67

Madoeratsraat/Timorstr

184

0

0

92

-92 1.12W

<10

1.1

-221

renovatie
Diepenbrockstraat
en omg.

176

0

48

48

-80 1.08W

?

1.2

-192

52

0

0

26

-26 1.11W

?

1.2

-62

0

0

257

21

278 1.09W

?

1.2

667

319

0

0

160

-159 1.07W

?

1.2

-382

VOP-oost noord

0

0

0

50

50 1.10W

?

1.2

120

Palet

0

0

15

0

15 1.05W

<10

1.3

36

74

0

100

0

26 1.02W

<10

1.3

62

48

0

35

0

-13 1.01W

?

1.3

-31

0

0

54

67

121 1.04W

0

1.3

290

Flores Montal

VOP-oost zuid
Stationstr. en Omg.
(renovatie)

CronjÚstr en omg.
Patrimoniumstr en
omg.
Ex libris
Markgraaflaan
(renovatie)

185

0

185

0

0 1.06W

?

1.3

0

Ichtuskerk

0

0

0

20

20 2.22W

<10

2.1

48

Alexanderschool

0

0

0

12

12 2.23W

<10

2.1

29

Agricolastraat

0

0

30

0

30 2.24W

<10

2.1

72

511

0

0

160

-351 2.26W

>10

2.1

-842

Van Baerlestraat

0

0

0

14

14 2.25W

<10

2.1

34

Bas vd Heijden

0

0

15

0

15 2.12W

<10

2.2

36

96

0

90

30

24 2.13W

<10

2.2

58

135

0

0

20

-115 2.14W

<10

2.2

-276

0

0

36

0

36 2.19W

<10

2.2

86

133

0

0

48

-85 2.15W

<10

2.2

-204

72

0

0

32

-40 2.16W

<10

2.2

-96

B.1 Overig na 10 jaar

378

0

0

128

-250 2.20W

>10

2.2

-600

Prof. Telderstraat

120

0

0

42

-78 2.17W

<10

2.2

-187

De Telder

0

0

0

0

0 2.18W

<10

2.2

0

Sportschool
vd Werfstr
1/Werffhoven

0

0

0

12

12 2.06W

<10

2.3

29

0

0

0

48

48 2.04W

<10

2.3

115

244

0

0

110

-134 2.07W

<10

2.3

-322

0

0

0

16

16 2.09W

<10

2.3

38
192

C.1 overig na 10 jaar

Marnixlaan
Marnixflat
Flat
Marathonweg/Marnixln.
Mr. Verschuurstr.
eilandjes
Sam. Esmeijer / CPO

v. Wesembekestr. eo
Geref. school
Zorgcentrum de
Wetering
Valkenhof
Floris de Vijfdelaan
vd Werfstr 2
Eykmanstraat
Tramonta
Boerh.&K.Onnestr

Buurt_
tot

0

0

80

0

80 2.10W

<10

2.3

169

0

140

0

-29 2.11W

<10

2.3

-70

74

0

24

0

-50 2.08W

<10

2.3

-120

0

0

0

32

32 2.05W

>10

2.3

77

64

0

20

26

-18 2.02W

<10

2.4

-43

-221

151

358

-660

-1183

-60

224

64

0

144

-144 2.03W

>10

2.4

-346

WIK

0

0

40

30

70 2.01W

<10

2.4

168

-221

Spirit fase 2

0

0

0

6

6 2.21W

<10

2.5

14

14

Nieuwe Maas
Stationsgebied, incl.
Galgkade

0

0

500

250

750 3.02W

>10

3.7

1800

0

0

465

0

465 3.01W

<10

3.7

1116

Lever Faberge

0

0

300

0

300 3.03W

>10

3.7 3.4
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720

5

3636

deel_plan

sloop_
app

sloop_
egw

nieuw_
app

nieuw_
egw

saldo_
tot

Proj_nr

planning

Buurt_
nr

Pop Inw

Buizengat 1

0

0

82

93

175 1.03W

0

4.1

Buizengat Oost

0

0

111

132

0 4.04W

,10

4.1

0

Koks-Hollandia fase 2

0

0

0

12

12 4.01W

<10

4.2

29

Oosterstraat 86
Van Heemskerkstr
(ren) & Corn
Houtmanstr

0

0

43

0

43 4.02W

<10

4.2

103

Buurt_
tot

420
420

122

0

58

50

-14 4.03W

?

4.2

-34

98

KW haven

0

0

210

90

300 4.05W

>10

4.3

720

720

Emmauskerk
Kethelweg Garage
CirtoÙn
Burg/ de Bordespln.
Garage Opel 1

0

0

12

0

12 5.12W

<10

5.1

29

0

0

6

4

10 5.05W

<10

5.1

24

0

0

4

4

8 5.03W

<10

5.2

19

Villa Bokx

0

0

0

1

1 5.02W

<10

5.2

2

Emaus fase 2
Burg/ de Bordespln.
Garage Opel 2

0

0

0

6

6 5.01W

<10

5.3

14

0

0

0

4

4 5.04W

<10

5.3

10

Van Hogendorplaan

48

0

66

0

18 5.13W

<10

5.3

43

De Snaaier

210

0

36

81

-93 5.14W

<10

5.3

-223

Huishoudschool

0

0

80

0

80 5.06W

<10

5.4

192

Van der Palmstraat
Spiegelhof (deelplan 3
en 5)
Herstructurering BPO
deelplan 2
Van Hogendorpln.
(deelplan 5 en 10)
Herstructurering BPO
overige deelplannen

0

0

0

0

0 5.07W

<10

5.4

0

314

0

0

162

-152 5.09W

<10

5.4

-365

0

0

150

0

150 5.08W

<10

5.4

360

303

0

220

13

-70 5.11W

<10

5.4

-168

561

56

200

290

-127 5.10W

<10

5.4

-305

0

0

201

0

201 6.03W

<10

6.1

482

0

0

51

182

233 6.01W

<10

6.1

559

Park DriÙnhuysen
Ziekenhuisterrein Hoog
Lede
Herstructurering Holy
Zuid oost

53

22

-156

-286

677

96

66

344

-363 6.06W

<10

6.1

-871

170

Kwikstaartweg 2

0

0

0

25

25 6.02W

<10

6.4

60

60

Korhoenlaan De Kievit
Meerpaal
aanleunwoningen

0

0

30

0

30 6.04W

<10

6.5

72

72

100

0

150

0

50 6.07W

<10

6.6

120

Holy Zuid Oost

0

0

4

0

4 6.05W

<10

6.6

10

Triade vrije kavels

0

0

0

6

6 7.02W

<10

7.5

14

Triade Hollandiaan

0

0

108

0

108 7.01W

<10

7.5

259

274

Frieslandlaan

0

0

0

13

13 7.03W

<10

7.6

31

31

Hoylede

0

0

0

30

30 7.05W

<10

7.8

72

Uitzicht

0

0

98

0

98 7.04W

<10

7.8

235

EV-visie Vlaardingen deel 1, de Risico-inventarisatie: BIJLAGEN
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130

307

Bijlage 5 Kwetsbare objecten

NAAM
Katholieke
Basisschool 't Palet
(loc. centrum)

AANTAL_7 AANTAL_8 PREVAPCODE OMSCHRI10

STRAAT

Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Afrol
Gebedshuis, 50 Hoogstraat
250 personen

125

1 3.1

H. Lucas Kerk

225

2 7.4.1

V÷gele Vlaardingen
Stadhuis Gemeente
Vlaardingen

100

2 7.11.1

300

5 5.1.2

Winkelgebouw, 50 250 personen
Kantoor, 250 - 500
personen

Grote Kerk

804

1 7.4.2

Gebedshuis > 250
personen

75

3 7.2.1

Museum, bibliotheek,
50 - 250 personen
Waalstraat

Centrale vestiging
Stadsbibliotheek
Van Kampenschool

3.1

Klim- en Klimparadijs
De Jungle

250

1 7.7.1

Van Kampenschool

195

2 3.1

Dr. H. Bavinck
Gereformeerde Kerk
Vlaardingen
Vlaardingse
Openbare
Scholengemeenschap

HUISNR TOEV POSTCODE PLAATS

Veerplein

XCOORD YCOORD PVE_BEV20

14

3131BA

VLAARDINGEN

83174

436475 k

26 A

3131BN

VLAARDINGEN

83239

436518 bk

132 A

3131CN

VLAARDINGEN

82958

436302 k

Markt

11

3131CR

VLAARDINGEN

83077

436016 k

Markt

63

3131CR

VLAARDINGEN

83106

436012 bk

75

3131CS

VLAARDINGEN

82924

436128 k

1

3131CS

VLAARDINGEN

82966

436059 k

4 C

3131DG

VLAARDINGEN

1

3131EV

VLAARDINGEN

82933

435885 k

82751

436589 k

Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Paterstraat
CafÚs, discotheek,
restaurant, 50 - 250
personen
Parallelweg

bk

300

1 7.4.2

180

2 3.2.1

Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Gebedshuis > 250
personen
Onderwijsinstelling
(leerlingen > 12 jr.),
50 - 250 personen

91

3131GE

VLAARDINGEN

83081

436536 k

1 3.3

Kinderdagverblijf

Thorbeckestraat

1

3131HP

VLAARDINGEN

82831

436700 k

3.1

Willem Pijperstraat
Da Costastraat
Groen van
Prinstererstraat

26

3131GC

VLAARDINGEN

65 A

3131GD

VLAARDINGEN

Groen van
Prinstererstr

bk

Kinderdagverblijf Pino

60

Hotel Ibis Vlaardingen

139

5 2.1.2

Hotel, > 50 personen

Westlandseweg

270

3131HX

VLAARDINGEN

82482

437068 k

Zwem- en
recreatiebad De Kulk

500

1 7.10

Zwembad

Westlandseweg

200

3131HX

VLAARDINGEN

82969

436988 bk

Rehobothkerk

590

2 7.4.2

Gebedshuis > 250
personen

Billitonlaan

104

3131LL

VLAARDINGEN

82262

436543 bk
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NAAM
Stichting Zorgcentrum
Soenda
Vlaardingse
Dagschool Erasmus
Het Visnet
Peuterspeelzaal De
Zeepbel
Nevenvestiging
G.V.T. de Tweeling
Vlaardingse
Dagschool Erasmus
Gereformeerde
Gemeente in
Nederland

AANTAL_7 AANTAL_8 PREVAPCODE OMSCHRI10
100

5 1.7
3.1
3.1

STRAAT

Bejaardenoorden
Soendalaan
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Stationsstraat
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Stationsstraat

3131LV

VLAARDINGEN

82490

436332 k

115

3131PS

VLAARDINGEN

83111

435609 k

117

3131PS

VLAARDINGEN

83119

435580 k

28

3131TL

VLAARDINGEN

82882

435831 k

81

3131VT

VLAARDINGEN

64

3131WN

VLAARDINGEN

82637

436406 k

103

3131XL

VLAARDINGEN

82103

436174 bk

Geuzenplein

1

3132AB

VLAARDINGEN

81325

435613 k

Geuzenplein
Professor
Mekelstraat

1 A

3132AB

VLAARDINGEN

255

3132BE

VLAARDINGEN

2

3132EL

VLAARDINGEN

k

1

3132EL

VLAARDINGEN

k

1 3.4

Peuterspeelzaal

15

2 1.1

200

2 3.1

Tehuizen
van Riebeeckstraat
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Huijgensstraat

400

1 7.4.2

Accent College
Geuzenplein

650

3 3.2.3

Accent College
Geuzenplein

3

500 3.2.2

Marantha Kerk
Kinderdagverblijf De
Waaier

1000

2 7.4.2

225

2 3.3

OBS De Westwijzer
OBS De
Westwijzer/Prins
Willem Alexander
Prins Willem
Alexanderschool
Kinderopvang Nogal
Wiedus
Zorgcentrum de
Wetering
Johannes
Calvijnschool
ASVZ Zuid West loc.
Nooitgedacht

375

2 3.1

De Zonnehof
Kinderdagverblijf
Bubbels
Ichthuskerk

Valeriusstraat

Surinamesingel

Kinderdagverblijf
Erasmusplein
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Erasmusplein

480

2 3.1

Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Erasmusplein
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Melis Stokelaan

25

1 3.3

Kinderdagverblijf

3.1

1.7

XCOORD YCOORD PVE_BEV20

2

25

Gebedshuis > 250
personen
Onderwijsinstelling
(leerlingen > 12 jr.) >
500 personen
Onderwijsinstelling
(leerlingen > 12 jr.),
250 - 500 personen
Gebedshuis > 250
personen

HUISNR TOEV POSTCODE PLAATS

k

k
81340

436112 bk

10 A

3132EL

VLAARDINGEN

81287

436383 k

55

3132EN

VLAARDINGEN

81015

435935 k

Claudius Civilislaan

25

3132JA

VLAARDINGEN

81873

436368 k

40

3132JB

VLAARDINGEN

81664

436446 k

30

3132JB

VLAARDINGEN

81861

436435 k

190

1 3.1

Bejaardenoorden
Claudius Civilislaan
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Claudius Civilislaan

16

2 1.1

Tehuizen

Zuidbuurt

91

3132KA

VLAARDINGEN

90

1 3.3

Kinderdagverblijf

Marnixlaan

10

3132PN

VLAARDINGEN

81785

436214 k

75

1 3.3

Kinderdagverblijf
Gebedshuis > 250
personen

van Maerlantlaan

6

3132PS

VLAARDINGEN

81076

436077 k

van Maerlantlaan

2

3132PS

VLAARDINGEN

81105

436185 bk

450

1 7.4.2
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Blad 8 van 92

k

NAAM

AANTAL_7 AANTAL_8 PREVAPCODE OMSCHRI10

MKD Nederland

80

Albeda College

900

CBS De Schakel
CBS De Schakel
(noodlokaal)
IC van Houtenschool
Stichting Philadelphia
Zorg

1 3.3
4 3.2.3

1

400 3.1

155

1 3.1
3.1

47

3 1.7

Pension J.C. van As

14

Delta Hotel
Unilever Research &
Development
Consumer Centre
Dienst Stadswerk
gemeente
Vlaardingen

600

Stichting Schievaart

Kinderdagverblijf
Onderwijsinstelling
(leerlingen > 12 jr.) >
500 personen
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)

STRAAT
Kamerlingh
Onnesstraat

HUISNR TOEV POSTCODE PLAATS

XCOORD YCOORD PVE_BEV20

100

3132RN

VLAARDINGEN

k

Buys-Ballotlaan

25

3132SC

VLAARDINGEN

81019

436441 k

van Boisotstraat

20

3132XM

VLAARDINGEN

81755

436817 k

Van Boisotstraat
Philips de
Goedestraat

24

3132XM

162

3132XT

VLAARDINGEN

81616

436843 k

VLAARDINGEN

81557

436900 k

k

10

3132ZH

2 2.2.1

Bejaardenoorden
Haemstedehof
Pension/nachtverblijf, Nieuw
10 - 50 personen
Mathenesserstraat

79

3133AE

8 2.1.2

Hotel, > 50 personen

Maasboulevard

15

3133AK

VLAARDINGEN

83096

434939 k

150

1 5.1.1

Kantoor, 50 - 250
personen

Olivier van
Noortlaan

120

3133AT

VLAARDINGEN

83084

435175 k

250

10 5.1.2

9

3133EE

VLAARDINGEN

82590

435352 k

48

1 2.3.1

Nettenboetsterstraat

11

3133EP

VLAARDINGEN

82442

435937 k

Gamma

100

1 7.11.1

Deltaweg

82

3133KM

VLAARDINGEN

82417

435138 k

Remonstrantse Kerk

200

1 7.4.1

Hoflaan

39

3134AB

VLAARDINGEN

83300

436288 bk

Stadskantoor

100

3 5.1.1

Hoflaan

43

3134AC

VLAARDINGEN

83282

436257 k

Nieuwe Oosterkerk
St. Herman
Frantsenhuizen
St. Herman
Frantsenhuis

630

2 7.4.2

Kantoor, 250 - 500
personen
Dagverblijf, 10 - 50
personen
Winkelgebouw, 50 250 personen
Gebedshuis, 50 250 personen
Kantoor, 50 - 250
personen
Gebedshuis > 250
personen

Schiedamseweg

95

3134BD

VLAARDINGEN

83682

436180 bk

20

3 1.1

Tehuizen

Schiedamseweg

127

3134BG

VLAARDINGEN

84071

436199 k

35

3 1.1

Schiedamseweg

96

3134BS

VLAARDINGEN

83914

436137 k

3

300 7.4.2

Tehuizen
Gebedshuis > 250
personen
Gebedshuis, 50 250 personen
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
CafÚs, discotheek,
restaurant, > 500

Emmastraat

71

3134CH

VLAARDINGEN

83624

436251 bk

Emmastraat

116

3134CN

VLAARDINGEN

83871

436225 bk

Wilhelminastraat

19

3134CR

VLAARDINGEN

83682

436080 k

Delftseveerweg
Koningin
Wilhelminahaven

30

3134JJ

VLAARDINGEN

83212

436821 k

10 B NZ

3134KE

VLAARDINGEN

Moskee Emmastraat
christelijk
gereformeerde kerk
CBS Het Spectrum /
De Peuterleut

300

2 3.1

OBS Ericaschool

200

2 3.1

De Kathedraal

7.4.1

1500

2 7.7.3
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Industrieweg

9

k

bk

NAAM

AANTAL_7 AANTAL_8 PREVAPCODE OMSCHRI10
personen

Biljartpaleis De Grif

150

1 7.7.1

Albeda College

250

2 3.2.1

Kindercentrum Anansi
Basisschool De
Klinker

25

1 3.3

300

3 3.1

Cultureel Centrum
Hollandiaan

180

3 7.3.1

500

1 7.4.2

Eyup Sultan Moskee
Kinderdagverblijf De
Krentenmik
Chr. Basisschool Het
Spectrum

85

1 3.3

350

2 3.1

Stichting De Bruggen

80

2 1.1

gebouw vigilantis

5.1.2

gebouw Vigilantis
CBS 't Ambacht - Jan
Ligthartschool

5.1.2

CafÚs, discotheek,
restaurant, 50 - 250
personen
Onderwijsinstelling
(leerlingen > 12 jr.),
50 - 250 personen
Kinderdagverblijf
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Buurthuis,
ontmoetingscentrum,
wijkcentrum, 50 - 250
pers.
Gebedshuis > 250
personen

STRAAT

17

3134LE

VLAARDINGEN

83522

435680 bk

Willem
Beukelsznstraat

62

3134LZ

VLAARDINGEN

83877

436036 k

Binnensingel

43

3134NB

VLAARDINGEN

83796

435990 k

Binnensingel

128

3134NH

VLAARDINGEN

83778

435918 k

Oosthavenkade

42

3134NW

VLAARDINGEN

83354

435886 bk

Oosthavenkade

46

3134NW

VLAARDINGEN

83403

435884 bk

74

3134VH

VLAARDINGEN

83675

436355 k

1

3134XC

VLAARDINGEN

84058

436084 k

3

3135AK

VLAARDINGEN

84040

436637 k

van Hogendorplaan

501

3135BP

VLAARDINGEN

84355

436227 k

Van Hogendorplaan

485

3135BP

Goudsesingel

100

3135CC

VLAARDINGEN

5

3135ER

VLAARDINGEN

220

3135GP

VLAARDINGEN

Chrysantstraat

7

3135HG

VLAARDINGEN

83649

436939 k

Prins Bernhardlaan

6

3135JW

VLAARDINGEN

83417

437170 k

Burg Verkadesingel
van Limburg
Stirumstraat

26

3135KZ

VLAARDINGEN

83563

437263 bk

49

3135NR

VLAARDINGEN

84286

436718 k

30

3135PS

VLAARDINGEN

84145

436704 k

110

3135PS

VLAARDINGEN

84297

436749 k

Kinderdagverblijf
Hofsingel
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Boslaan
Tehuizen
Kantoor, 250 - 500
personen
Kantoor, 250 - 500
personen
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)

van Bleiswijkstraat

2 3.1

220

1 3.1

190

3 2.1.2

200

2 3.1

OBS Jan Ligthart
Kerkgebouw
Bethelkerk

300

2 3.1

625

1 7.4.2

OBS Prisma
Gereformeerde
Basisschool
Rehoboth
Kinderdagverblijf
Peuter-Inn

100

2 3.1

Hotel, > 50 personen
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Gebedshuis > 250
personen
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)

195

1 3.1

Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Pompenburgsingel

50

1 3.3

Kinderdagverblijf

EV-visie Vlaardingen deel 1, de Risico-inventarisatie: BIJLAGEN

XCOORD YCOORD PVE_BEV20

1e van Leyden
Gaelstraat

450

OBS 't Palet
Hotel Restaurant
Campanile
Chr. Basisschool 't
Ambacht

HUISNR TOEV POSTCODE PLAATS

Seringenstraat
Kethelweg

Pompenburgsingel
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k
k
84277

437174 k
k

NAAM
Accent College
Basisschool Mozaiek
Basisschool Jenaplan
Vlaardingen
OBS Prisma/Klinker
Zorgcentrum De
Meerpaal
St. Jozefschool voor
MAVO
CSG Aquamarijn
Peuterspeelzaal De
Heikrekels

AANTAL_7 AANTAL_8 PREVAPCODE OMSCHRI10
Onderwijsinstelling
(leerlingen > 12 jr.) >
1500
3.2.3
500 personen
Onderwijsinstellingen
300
2 3.1
(leerlingen < 12 jr.)
Onderwijsinstellingen
150
1 3.1
(leerlingen < 12 jr.)
Onderwijsinstellingen
68
1 3.1
(leerlingen < 12 jr.)
200

3 1.7

750

4 3.2.3

275

2 3.2.2

56

1 3.4

Het Zonnehuis
Stichting Rusthuis der
Hervormde Gemeente
Kinderdagverblijf
Koningsnestje
Kerk van de
Nazarener
Professor
Kohnstammschool
Kinderdagverblijf De
Speelboom

800

5 1.7

70

8 1.3

80

1 3.3

De Klimop

3.1

450

2 7.4.2

95

1 3.1

48

1 3.3

Basisschool 't Palet

180

1 3.1

Kerkcentrum Holy
Vlaardingse
Openbare
Scholengemeenschap

600

1 7.4.2

250

1 3.2.1

Pax Christi Kerk

310

1 7.4.2

De Klimop

3.1

De Klimop

3.1

Bejaardenoorden
Onderwijsinstelling
(leerlingen > 12 jr.) >
500 personen
Onderwijsinstelling
(leerlingen > 12 jr.),
250 - 500 personen

STRAAT

HUISNR TOEV POSTCODE PLAATS

XCOORD YCOORD PVE_BEV20

Rotterdamseweg

55

3135PT

VLAARDINGEN

84178

436949 k

Rotterdamseweg

115

3135PT

VLAARDINGEN

84452

436996 k

2

3135RV

VLAARDINGEN

k

12

3135TT

VLAARDINGEN

k

2

3136AS

VLAARDINGEN

83277

437883 k

Willem de
Zwijgerlaan

240

3136AX

VLAARDINGEN

83178

438243 k

Willem de
Zwijgerlaan

230

3136AX

VLAARDINGEN

83201

438142 k

3

3136BK

VLAARDINGEN

83678

438025 k

van Maanenstraat
Meidoornstraat
Willem de
Zwijgerlaan

Peuterspeelzaal
Stadhouderslaan
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Stadhouderslaan

1

3136BK

VLAARDINGEN

83729

438043 k

Dillenburgsingel

5

3136EA

VLAARDINGEN

83714

437856 k

Dillenburgsingel

8

3136EA

VLAARDINGEN

Kinderdagverblijf
Sperwerlaan
Gebedshuis > 250
personen
Zwanensingel
Onderwijsinstellingen
Meeuwenstraat
(leerlingen < 12 jr.)

325

3136GH

VLAARDINGEN

84249

438217 k

1

3136GZ

VLAARDINGEN

84427

438102 bk

2

3136HA

VLAARDINGEN

84008

438238 k

Kraanvogellaan

5

3136JA

VLAARDINGEN

84249

438671 k

Kraanvogellaan

99

3136JB

VLAARDINGEN

83911

438555 k

Reigerlaan

47

3136JJ

VLAARDINGEN

Reigerlaan

9

3136JJ

VLAARDINGEN

84242

438540 k

Reigerlaan

51

3136JJ

VLAARDINGEN

83938

438503 bk

Roerdompstraat

1

3136JN

VLAARDINGEN

84222

438327 k

Roerdompstraat

1

3136JN

VLAARDINGEN

84222

438327 k

Bejaardenoorden
Woongebouwen met
inpandige gangen

Kinderdagverblijf
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Gebedshuis > 250
personen
Onderwijsinstelling
(leerlingen > 12 jr.),
50 - 250 personen
Gebedshuis > 250
personen
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
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11

k

bk

NAAM
Vlietland Ziekenhuis
Chr. Basisschool
Open Vensters
Open Vensters
Vlaardingse
Openbare
Scholengemeenschap
Dr. Albert
Schweitzerschool
Nieuw Apostolische
Kerk
De Hoeksteen
Peuterspeelzaal
Heisasa

AANTAL_7 AANTAL_8 PREVAPCODE OMSCHRI10
410

13 4.3

150

1 3.1
3.1

160

1 3.2.1

100

1 3.1

80

1 7.4.1
3.1

30

1 3.4

CBS De Ark

250

2 3.1

OBS De Dolfijn
Chr. Basisschool 't
Kompas
Stichting
Kinderopvang
Vlaardingen

100

1 3.1

200

1 3.1

90

1 3.3

CBS 't Anker
Peuterspeelzaal
Heibel
Basisschool De
Singel

250

1 3.1

23

1 3.4

300

1 3.1

De Woutershof

90

1 7.6.1

EV-visie Vlaardingen deel 1, de Risico-inventarisatie: BIJLAGEN

Ziekenhuizen
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Onderwijsinstelling
(leerlingen > 12 jr.),
50 - 250 personen
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Gebedshuis, 50 250 personen
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)

STRAAT

HUISNR TOEV POSTCODE PLAATS
3

3136LA

VLAARDINGEN

83364

437776 k

150

3136NC

VLAARDINGEN

83616

438521 k

9

3136NL

VLAARDINGEN

83276

438371 k

445

3136NV

VLAARDINGEN

83216

438515 k

Korhoenlaan

1

3136ST

VLAARDINGEN

84324

438658 k

Korhoenlaan

7

3136ST

VLAARDINGEN

84272

438804 bk

100

3137CR

VLAARDINGEN

Lissabonweg

1

3137LA

VLAARDINGEN

83643

438870 k

Lissabonweg

8

3137LR

VLAARDINGEN

83705

439049 k

Utrechtlaan

83

3137RG

VLAARDINGEN

83985

439519 k

Baarnhoeve

4

3137RL

VLAARDINGEN

83974

439457 k

Kinderdagverblijf
Baarnhoeve
Onderwijsinstellingen
Kruidenpad
(leerlingen < 12 jr.)

2

3137RL

VLAARDINGEN

84002

439478 k

1

3137WD

VLAARDINGEN

82734

438926 k

Peuterspeelzaal
Kruidenpad
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Kruidenpad
Kantine, eetzaal, >
Broekpolderweg
50 personen

1

3137WD

VLAARDINGEN

82734

438926 k

1

3137WD

VLAARDINGEN

82734

438926 k

3138HA

VLAARDINGEN

82057

437254 bk

Peuterspeelzaal
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)
Onderwijsinstellingen
(leerlingen < 12 jr.)

Holysingel

XCOORD YCOORD PVE_BEV20

Albertine Agneslaan
Louise de
Colignylaan
Louise de
Colignylaan

Olmendreef
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Inleiding
De gemeente Vlaardingen stelt een visie op de externe veiligheid op. De DCMR heeft in 2009
een inventarisatie uitgevoerd naar de risicobronnen binnen de gemeente Vlaardingen en buiten
het grondgebied van de gemeente die invloed hebben op de externe veiligheid in de gemeente.
Gezien de relatieve ouderdom van deze inventarisatie en de gewijzigde wet- en regelgeving
sinds 2008, heeft de gemeente de DCMR verzocht de inventarisatie te actualiseren.
Voor de berekening van het groepsrisico wordt nu gebruik gemaakt van de populator, het door
I&M beschikbaar gestelde landelijke populatiebestand. In tegenstelling tot de vorige versie
worden de effecten van de ontwikkelingen in de woningbouw op grond van het Actieplan Wonen op het groepsrisico niet beschouwd.
Dit document vervangt hoofdstuk 4 Inrichtingen van de concept risico-inventarisatie van
2009.
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1

Inrichtingen

1.1

Uitgangspunten van de risicoberekeningen

1.1.1

Bevolkingsgegevens

Voor de berekening van het groepsrisico wordt gebruik gemaakt van de populator, het door
I&M beschikbaar gestelde landelijke populatiebestand. In de populator is populatie toegewezen
aan objecten, zoals hotels, kinderdagverblijven, potentiële nieuwbouwlocaties, onderwijsinstellingen, sportaccommodaties, werken, wonen, zalen, zorginstellingen en evenementen.
1.1.2

Modellering

Insluitsystemen
Voor het opstellen van de risico-inventarisatie is gebruik gemaakt van de meest actuele QRA’s
van de desbetreffende bedrijven. Voor de insluitsystemen is gebruik gemaakt van de Handleiding Risicoberekeningen Bevi.
Model
Alle berekeningen zijn uitgevoerd in SAFETI-NL met de standaard instellingen.
Meteorologische gegevens
Voor alle risicoberekeningen zijn de meteorologische gegevens van Rotterdam gebruikt.
Deze gegevens zijn ingedeeld volgens de Pasquill stabiliteitsindeling en windsnelheid en zijn
verdeeld in 12 windrichtingen.
Ontstekingsbronnen
Wat betreft ontstekingsbronnen is aangesloten bij de QRA van de desbetreffende inrichting.
Het merendeel heeft geen ontstekingsbronnen gedefinieerd, maar maakt gebruik van default
waarden. Daarbij wordt de aanwezige bevolking automatisch als ontstekingsbron gezien.
1.1.3

Aanpak

Van elke inrichting wordt een korte beschrijving gegeven van de belangrijkste risicovolle activiteiten. Verder worden per inrichting zo mogelijk de volgende zaken gepresenteerd:
-6
• Voor inrichtingen binnen Vlaardingen de plaatsgebonden risicocontour 10
• Van de grootste scenario’s uit de QRA worden het invloedsgebied en het GRinventarisatiegebied gegeven.
• Het groepsrisico (GR) van het bedrijf zoals deze wordt berekend met SAFETI-NL.
Hierbij is het GR beschouwd voor de situatie in het jaar 2012.
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1.2

Bevi-inrichtingen binnen en buiten de gemeente Vlaardingen met
GR-inventarisatiegebied over grondgebied van Vlaardingen

Naam bedrijf

Binnen Vlaardingen
BRZO-inrichtingen
DL Freight Management (Rotterdam) B.V.
Vopak Terminal Vlaardingen
Praxair B.V.
Nederlandse Erts en Mineraalbewerking

Adres

GRInvloedsgebied
inventarisatie- (m)
gebied (m)

Trawlerweg 22

1500

2200

Kon Wilhelminahaven ZOZ 1 860
Beugsloepweg 3
220
Kon Wilhelminahaven NZ 21- 26

860
220
-

NU3 B.V.
Ned. Erts- en Mineraalbew. Bv

Zevenmanshaven Oost 67
Schiedamsedijk 106

-

-

LPG-tankstations
Total de Aalkeet
BP Maassluis
BP Marathonweg

Rijksweg A20
Rijksweg A20
Marathonweg 18

150
150
150

150
150
150

Heliniumweg 20
Zevenmanshaven Oost 139

310
970

310
970

Beugsloepweg 9
Schiedamsedijk 20

125
915

125
915

Butaanweg 5-7

1500

3150

Arkema Rotterdam B.V.
Shell Nederland Raffinaderij
B.V.

Tankhoofd 10
Vondelingenweg 601

1500
3400

5300
9800

Shin-Etsu PVC B.V. Locatie
Pernis

Vondelingenweg 601

370

370

Vopak Terminal TTR B.V.
Odfjell Terminals (Rotterdam)
B.V.

Torontostraat 19
Oude Maasweg 6

1500
1500

2070
3930

Kemira Rotterdam B.V. locatie
Botlek

Botlekweg 175

1500

1626

VLS-Group Pernis BV & Pernis
Combi Terminal BV

Propaanweg 75

1500

1800/2000

1500
1500
1500

1780
7680
2350

Overige Bevi-inrichtingen
Struyk Verwo Infra
Tessenderlo Chemie Rotterdam
Bv
B.V. Chemicalienhandel Hbv
Cimcool Industrial Products b.v.
Buiten Vlaardingen
ProDelta Environmental Support BV

LBC Rotterdam B.V.
Oude Maasweg 4
C. Steinweg Handelsveem
Professor Gerbrandyweg 17
Tronox Pigments (Holland) B.V. Professor Gerbrandyweg 2
Actualisatie RI Vlaardingen
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1.3

1.3.1

BRZO-inrichtingen binnen Vlaardingen

DL Freight Management (Rotterdam) B.V.

DL Freight Management (Rotterdam) B.V. (voorheen Acetra Logistic Solutions B.V.) aan de
Trawlerweg 22 betreft een op- en overslagbedrijf voor koopmansgoederen en gevaarlijke stoffen. Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “brand
in opslagloods” de grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van een dispersie van
2
toxische verbrandingsproducten (1,479 kg/s NO2) is voor compartiment 2 (900 m ) sprake van
een wolkcontour tot ongeveer 2200 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GR-inventarisatiegebied is
volgens de regionale uitgangspunten 1500 m.
-6

Een plaatsgebonden risico van 10 is niet aanwezig.

Figuur 1 DL Freight, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied F1,5 (blauw)

De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:
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Figuur 2 FN-curve DL Freight, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Het groepsrisico wordt bepaald door de populatie binnen het invloedsgebied. Er is sprake van
een gering groepsrisico.
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1.3.2

VOPAK Terminal Vlaardingen

VOPAK Terminal Vlaardingen aan de Kon Wilhelminahaven ZOZ 1 betreft een tankterminal
met scheeps- (board-board) verlading van gevaarlijke stoffen. Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “verlading parceltanker met chemie” de
grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van een dispersie van toxische stoffen is
sprake van een wolkcontour tot 860 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GR-inventarisatiegebied is
volgens de regionale uitgangspunten 860 m.

Figuur 3 Vopak Vlaardingen, PR 10-6 en invloedsgebied

De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:
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Figuur 4 FN-curve Vopak Vlaardingen, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Het groepsrisico is zeer gering en wordt voornamelijk bepaald door de populatie van Vlaardingen. Bij deze berekening zijn de werknemers van Vopak zelf ook meegenomen. Dit resulteert
in een conservatief rekenresultaat.
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1.3.3

Praxair B.V.

Praxair B.V. aan de Beugsloepweg 3 betreft een inrichting voor handel in en opslag van gasflessen.
Op het terrein van Praxair B.V. vindt opslag van inerte, toxische en brandbare gassen plaats in
verschillende grootten en typen insluitsystemen. Daarnaast worden in de vulhal argon-, kooldioxide-, stikstof- en zuurstofcilinders afgevuld.
Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “lek in
chloorcilinder” de grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van een dispersie van
chloor is sprake van een wolkcontour tot ongeveer 220 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GRinventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten 220 m.
-6

Het plaatsgebonden risico van 10 ligt net buiten de inrichtingsgrens.

Figuur 5 Praxair, PR 10-6 en invloedsgebied
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:
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Figuur 6 FN-curve Praxair, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Er is geen sprake van een groepsrisico.
1.3.4

Nederlandse Erts en Mineraalbewerking aan de Kon Wilhelminahaven NZ 21 26

Binnen deze inrichting worden bepaalde gevaarlijke stoffen in bulk op- en overgeslagen. Het
Bevi is van toepassing op deze inrichting, omdat voor een aantal stoffen de grenswaarden uit
het BRZO worden overschreden. Uit onderzoek dat in het kader van de milieuvergunning heeft
plaatsgevonden, blijkt echter dat er geen sprake is van significante risico’s buiten de inrichtingsgrens.
Deze inrichting blijft daarom in dit rapport verder buiten beschouwing.
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1.3.5

NU3 B.V.

NU3 B.V. aan de Zevenmanshaven Oost 67 betreft een inrichting voor opslag van ammoniumnitraat groep 4/type A1 in een PGS 7 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 7, opslag van vaste
minerale anorganische meststoffen)-opslagloods. De maximale opslaghoeveelheid bedraagt 35
ton ammoniumnitraat.
-5

-6

De bestaande activiteiten leiden niet tot plaatsgebonden risicocontouren van 10 en 10
-8
die berekend kunnen worden, omdat het risico van de activiteiten dermate klein is. De 10
plaatsgebonden risicocontour valt binnen de inrichtingsgrens.
Overeenkomstig de circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik van 19 juli 2006
moeten er wel bepaalde effectafstanden in acht worden genomen. Deze veiligheidsafstanden
(A-, B- en C-zones) zijn gebaseerd op het maximale effect, dus zonder rekening te houden met
de kans dat dit effect kan optreden. Aan de A-, B- en C-zones zijn objecten toebedeeld die wel
of niet zijn toegestaan binnen deze zones.
A-zone
B-zone
C-zone

45 meter
68 meter
136 meter

met rood weergegeven
met blauw weergegeven
met geel weergegeven, zie figuur 18.

Figuur 7 Effectafstanden NU3, Vlaardingen
De afstand tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten buiten de inrichting moet
minimaal 68 meter vanaf een klamp van 1 ton ammoniumnitraat groep 4/type Al
bedragen.
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1.3.6

Ned. Erts- en Mineraalbew. aan de Schiedamsedijk 106

Binnen deze inrichting worden bepaalde gevaarlijke stoffen in bulk op- en overgeslagen. Het
Bevi is van toepassing op deze inrichting, omdat voor een aantal stoffen de grenswaarden uit
het BRZO worden overschreden. Uit onderzoek dat in het kader van de milieuvergunning heeft
plaatsgevonden blijkt echter dat er geen sprake is van significante risico’s buiten de inrichtingsgrens.
Deze inrichting blijft daarom in dit rapport verder buiten beschouwing.
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1.4

LPG-tankstations

In Vlaardingen zijn drie LPG-tankstations aanwezig. De EV-risico’s van een LPG-tankstation
worden bepaald door de kans op het ontstaan van een BLEVE (‘vuurbal’) als gevolg van een
incident met een LPG-tankwagen die door brand wordt aangestraald. Alle LPG-tankstations
vallen onder de werkingssfeer van het Bevi en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi).
De afstand waar de grens- c.q. richtwaarde voor het plaatsgebonden risico wordt bereikt is
vastgelegd in de Revi. Deze afstand is afhankelijk van de vergunde jaarlijkse doorzet van LPG.
3
De jaarlijkse doorzet van de drie LPG-tankstations is vastgelegd op maximaal 1000 m LPG
per jaar.
Voor de drie LPG-tankstations moet op basis van deze doorzet rekening worden gehouden met
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de volgende PR 10 afstanden, waarbinnen geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten zijn
toegestaan; beperkt kwetsbare bestemmingen zijn alleen toegestaan als sprake is van gewichtige redenen:
• 45 m vanaf het vulpunt;
• 25 m vanaf het reservoir;
• 15 m vanaf de afleverzuil.
Voor opslag van LPG in een bovengrondse tank geldt een afstand van 120 m.
Overeenkomstig de Revi moet het bevoegd gezag bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen een
zone van 150 m vanaf het LPG-tankstation (vulpunt én reservoir) het groepsrisico verantwoorden.
Overzicht LPG-tankstations
Naam
Total de Aalkeet
BP Maassluis
BP Marathonweg

Actualisatie RI Vlaardingen

Adres
Rijksweg A20
Rijksweg A20
Marathonweg 18

Blad 14 van 51

1.4.1

Total de Aalkeet aan de rijksweg A20

Het LPG-tankstation Total de Aalkeet is gelegen aan de rijksweg A20. De doorzet aan LPG is
3
in de vergunning vastgelegd op minder dan 1000 m LPG per jaar. Hiermee liggen ook de risico’s van het bedrijf vast (op basis van de Revi).

Figuur 8 overzicht contouren LPG-tankstation Total de Aalkeet
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In figuur 8 zijn de 10 plaatsgebonden risicocontouren (rood) en het invloedsgebied (geel)
weergegeven. Er is ook een invloedsgebied van 150 meter aangegeven voor de bovengrondse
LPG- tank.
Conclusie beschouwing GR
Er is geen sprake van een groepsrisico, omdat geen populatie aanwezig is binnen het invloedsgebied van dit LPG-tankstation.

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 15 van 51

1.4.2

BP Maassluis aan de rijksweg A20

Het LPG-tankstation BP Maassluis is gevestigd aan de rijksweg A20. De doorzet aan LPG is in
3
de vergunning vastgelegd op minder dan 1000 m LPG per jaar. Hiermee liggen ook de risico’s
van het bedrijf vast (op basis van de Revi).

Figuur 9 overzicht contouren LPG tankstation BP Maassluis
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In figuur 9 zijn de 10 plaatsgebonden risicocontouren (rood) en het invloedsgebied (geel)
weergegeven.
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 16 van 51

Figuur 10 FN-curve BP Maassluis, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Er is geen sprake van een groepsrisico.

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 17 van 51

1.4.3

BP Marathonweg aan de Marathonweg 18

Het LPG-tankstation BP Marathonweg is gevestigd aan de Marathonweg 18. De doorzet aan
3
LPG is in de vergunning vastgelegd op minder dan 1000 m LPG per jaar. Hiermee liggen ook
de risico’s van het bedrijf vast (op basis van de Revi).

Figuur 11 overzicht contouren BP Marathonweg
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In figuur 11 zijn de 10 plaatsgebonden risicocontouren (rood) en het invloedsgebied (geel)
weergegeven.
Er bevinden zich woningen en een flatgebouw binnen het invloedsgebied van dit LPGtankstation.
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 18 van 51

Figuur 12 FN-curve BP Marathonweg, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Het groepsrisico bedraagt maximaal 0,70 x de oriëntatiewaarde voor 80 slachtoffers bij een
-7
kans van 1,1E .

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 19 van 51

1.5

Overige Bevi-inrichtingen binnen Vlaardingen

Overzicht overige Bevi-inrichtingen binnen Vlaardingen
Naam
Struyk Verwo Infra
Tessenderlo Chemie Rotterdam Bv
Rotterdam Bulk Terminal
B.V. Chemicaliënhandel Hbv
Cimcool Industrial Products
b.v

Actualisatie RI Vlaardingen

Type bedrijf
3
Opslag propaan 40m
Toxische gassen max. 20 ton
NH3
Opslag verpakte gevaarlijke
stoffen
Opslag verpakte gevaarlijke
stoffen
Opslag verpakte gevaarlijke
stoffen

Blad 20 van 51

Adres
Heliniumweg 20
Zevenmanshaven Oost 139
Schiedamsedijk 2a
Beugsloepweg 9
Schiedamsedijk 20

1.5.1

Struyk Verwo Infra

Struyk Verwo Infra aan de Heliniumweg 20 betreft een betonwarenfabriek. Omdat er geen
aardgasaansluiting aanwezig is op deze locatie, wordt voor het droogproces gebruik gemaakt
van propaan. Propaan wordt tot vloeistof verdicht opgeslagen in een grote bovengrondse prop3
3
aantank van 40m . Het gaat om een doorzet van circa 100 m per jaar.
Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “Blève
tankauto” de grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van een blève is sprake van
een contour tot 310 m. Het GR-inventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten
310 m.

Figuur 13 Struyk Verwo, PR10-6 (rood) en invloedsgebied (geel)
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De PR 10 contour ligt binnen de inrichting en voor een deel over de Nieuwe Maas.
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 21 van 51

Figuur 14 FN-curve Struyk Verwo, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Het groepsrisico is gering en wordt voornamelijk bepaald door werknemers van omliggende
bedrijven in Vlaardingen. Bij deze berekening zijn de werknemers van Struyk Verwo zelf ook
meegenomen. Dit resulteert in een conservatief rekenresultaat.

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 22 van 51

1.5.2

Tessenderlo Chemie Rotterdam Bv

Tessenderlo Chemie Rotterdam Bv aan de Zevenmanshaven Oost 139 betreft een fabriek voor
de productie van monoammoniumfosfaat (MAF). Voor deze productie beschikt de inrichting
over een bovengrondse opslagtank voor maximaal 49,5 ton tot vloeistof verdichte ammoniak.
Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “Falen
tank NH3” de grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van een dispersie van NH3
is sprake van een wolkcontour tot 970 m. Het GR-inventarisatiegebied is volgens de regionale
uitgangspunten 970 m.
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Figuur 15 Tessenderlo, PR 10 (rood) en invloedsgebied (geel)
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 23 van 51

Figuur 16 FN-curve Tessenderlo, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Het groepsrisico is gering en wordt voornamelijk bepaald door inwoners en werknemers van
omliggende bedrijven in Vlaardingen. Bij deze berekening zijn de werknemers van Tessenderlo
zelf ook meegenomen. Dit resulteert in een conservatief rekenresultaat.

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 24 van 51

1.5.3

B.V. Chemicaliënhandel Hbv

B.V. Chemicaliënhandel Hbv aan de Beugsloepweg 9 betreft hier een groothandel in uiteenlopende vloeistoffen voor allerhande huishoudelijke en doe-het-zelf producten. Er is sprake van
een drietal opslagplaatsen conform PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag
van verpakte gevaarlijke stoffen), elk voor de opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen.
In het kader van saneringen is een QRA opgesteld met onderstaande resultaten. De procedure
om de QRA in de omgevingsvergunning voor milieu te borgen is gestart. Van de scenario’s die
zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “Falen tankauto met Aceton” de
grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Dit geeft een afstand van circa 125 m. Het GRinventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten 125 m.
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Figuur 17 Hbv, PR 10 (rood) en invloedsgebied (geel)
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 25 van 51

Figuur 18 FN-curve Hbv, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Het groepsrisico is gering en wordt bepaald door werknemers van bedrijven in de nabije omgeving van Hbv.

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 26 van 51

1.5.4

Cimcool Industrial Products b.v.

Cimcool Industrial Products b.v. aan de Schiedamsedijk 20 betreft een handelsbedrijf in voornamelijk koelvloeistoffen. De inrichting beschikt over een aantal opslagruimten waarin gevaarlijke stoffen in emballage worden opgeslagen. Voor de vigerende milieuvergunning is door de
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DCMR een berekening gemaakt van de risico’s. Het plaatsgebonden risico van 10 is in figuur
19 als rode contour aangegeven. Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “Loodsbrand” de grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg
van een wolk met toxische verbrandingsproducten is sprake van een wolkcontour tot 915 m.
Het GR-inventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten 915 m.

Figuur 19 Cimcool, 10-6 PR-contour en invloedsgebied
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 27 van 51

Figuur 20 FN-curve Cimcool, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Er is geen sprake van een groepsrisico.

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 28 van 51

1.6
1.6.1

Bevi-inrichtingen buiten Vlaardingen
ProDelta Environmental Support BV

ProDelta Environmental Support BV aan de Butaanweg 5-7 betreft een op- en overslagbedrijf
voor koopmansgoederen en gevaarlijke stoffen. Van de scenario’s die zich binnen de inrichting
kunnen voordoen, heeft het scenario “brand in opslagloods” de grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van een toxische wolk met verbrandingsproducten (NO2) is sprake van
een contour tot ongeveer 3150 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GR-inventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten 1500 m.

Figuur 21 ProDelta, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied (blauw)
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 29 van 51

Figuur 22 FN-curve ProDelta, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Er is sprake van een relevant groepsrisico.

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 30 van 51

1.6.2

Arkema Rotterdam B.V.

Arkema Rotterdam B.V. ligt aan de overkant van de Nieuwe Maas op de Vondelingenplaat aan
het Tankhoofd 10.
Het betreft een inrichting voor de productie van gewasbeschermingsmiddelen en industriële
chemische halffabrikaten. Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen,
heeft het scenario “spoorverlading toxische stoffen” de grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van een toxische wolk is sprake van een contour tot 5300 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GR-inventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten 1500 m.

Figuur 23 Arkema, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied (blauw)
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 31 van 51

Figuur 24 FN-curve Arkema, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Er is sprake van een relevant groepsrisico.

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 32 van 51

1.6.3

Shell Nederland Raffinaderij B.V.

De hoofdactiviteit van Shell Nederland Raffinaderij B.V. aan de Vondelingenweg 601 is olieraffinage en het vervaardigen en opslaan van brandstoffen en basisoliën, zoals ruwe olie, gasolie,
nafta en condensaat. Binnen de processen op de inrichting wordt onder andere gebruik gemaakt van waterstoffluoride als katalysator. Waterstoffluoride is de meest risicoveroorzakende
stof die binnen de inrichting aanwezig is.
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Het plaatsgebonden risico van 10 reikt niet tot de gemeentegrens van Vlaardingen.
Het GR-inventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten vastgesteld op 3400 m.
De groepsrisicocurve van Shell Raffinaderij Nederland laat een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico zien.
Het invloedsgebied bedraagt 9800 m.

Figuur 25 SNR, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied (blauw)
Voor de populatie binnen het invloedsgebied is het groepsrisico berekend.
Deze berekening levert de volgende FN-curve op:

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 33 van 51

Figuur 26 FN-curve SNR, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Er is sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Het GR
wordt deels bepaald door de populatie van Vlaardingen.

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 34 van 51

1.6.4

Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Pernis

Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Pernis aan de Vondelingenweg 601 is een producent van Etheen
Di-Chloride (EDC) en Vinylchloride monomeer. Voor de productie is onder andere chloor als
grondstof aanwezig. Chloor is de meest risicoveroorzakende stof op de locatie van Shin Etsu.
Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “Instantaan falen 3801/02 Flash fire” de grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van een
dispersie van chloor is sprake van een wolkcontour tot ongeveer 235 m (F1,5). Voor weertype
D5 is dat 370 m (invloedsgebied). Het GR-inventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten 370 m.
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De PR 10 contour van Shin Etsu ligt buiten de gemeentegrens van Vlaardingen.

Figuur 27 Shin Etsu, invloedsgebied
Conclusie beschouwing GR
Er is geen sprake van een bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen, omdat
er binnen Vlaardingen geen bebouwing binnen het invloedsgebied van deze inrichting ligt.
Deze inrichting blijft daarom in dit rapport verder buiten beschouwing.

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 35 van 51

1.6.5

VOPAK Terminal TTR B.V.

VOPAK Terminal TTR B.V. aan de Torontostraat 19 betreft een opslagbedrijf voor toxische en
brandbare vloeistoffen in tanks. Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “Falen opslagtank, Tox wolk” de grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van het falen van een tank met toxische vloeistof is sprake van een wolkcontour tot ongeveer 2070 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GR-inventarisatiegebied is volgens de
regionale uitgangspunten 1500 m.
Binnen het GR-inventarisatiegebied valt slechts een deel van het Oeverbos.

Figuur 28 VOPAK TTR, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied (blauw)
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 36 van 51

Figuur 29 FN-curve VOPAK TTR, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Er is sprake van een geringe bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen, omdat er binnen Vlaardingen weinig bebouwing binnen het invloedsgebied van deze inrichting ligt.

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 37 van 51

1.6.6

Odfjell Terminals Rotterdam B.V.

Odfjell Terminals Rotterdam B.V. aan de Oude Maasweg 6 betreft een opslagbedrijf voor toxische en brandbare vloeistoffen in tanks met scheeps- steigerverlading. Van de scenario’s die
zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “Steigerverlading, Tox wolk” de
grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van een dispersie van toxisch product is
sprake van een wolkcontour tot ongeveer 3930 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GRinventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten 1500 m.

Figuur 30 Odfjell, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied (blauw)
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 38 van 51

Figuur 31 FN-curve Odfjell, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Er is geen sprake van een significante bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen, omdat er binnen Vlaardingen geen bebouwing binnen het GR-inventarisatiegebied van
deze inrichting ligt. In het geval van een ruimtelijke ontwikkeling binnen het invloedsgebied van
de inrichting dient de VRR om advies te worden gevraagd in het kader van zelfredzaamheid en
rampvoorbereiding (vergelijkbaar met de bedrijven uit paragraaf 1.7).

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 39 van 51

1.6.7

Kemira Rotterdam B.V. locatie Botlek

Kemira Rotterdam B.V. locatie Botlek aan de Botlekweg 175 betreft een productiebedrijf voor
chemicaliën voor onder andere de papierindustrie en de metaalverwerkende industrie. Van de
scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “spoorverlading
van epichloorhydrine” de grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Het gaat om een toxische
wolk met een contour tot ongeveer 1626 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GRinventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten 1500 m.

Figuur 32 Kemira, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied (blauw)
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 40 van 51

Figuur 33 FN-curve Kemira, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Er is sprake van een geringe bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen, omdat er binnen Vlaardingen weinig populatie binnen het invloedsgebied van deze inrichting ligt.

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 41 van 51

1.6.8

VLS-Group Pernis BV & Pernis Combi Terminal BV

VLS-Group Pernis BV & Pernis Combi Terminal BV aan de Propaanweg 75 betreft een opslagbedrijf voor gevaarlijke stoffen. Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “Toxisch verbrandingsproduct NO2” de grootste afstand tot de 1%
letaliteitsgrens. Als gevolg van een dispersie van toxisch product is sprake van een wolkcontour tot ongeveer 2000 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GR-inventarisatiegebied is volgens de
regionale uitgangspunten 1500 m.

Figuur 34 VLS-Group, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied (blauw)
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 42 van 51

Figuur 35 FN-curve VLS-Group, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Er is sprake van een geringe bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen, omdat er binnen Vlaardingen weinig populatie binnen het invloedsgebied van deze inrichting ligt.

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 43 van 51

1.6.9

LBC Rotterdam BV

LBC Rotterdam BV aan de Oude Maasweg 4 betreft een tankterminal. Van de scenario’s die
zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “Toxische wolk uit een tank” de
grootste afstand tot de 1% letaliteitsgrens. Als gevolg van een dispersie van toxisch product is
sprake van een wolkcontour tot ongeveer 1780 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GRinventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten 1500 m.

Figuur 36 LBC, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied (blauw)
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 44 van 51

Figuur 37 FN-curve LBC, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Er is sprake van een relevante bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen,
omdat er binnen Vlaardingen populatie binnen het invloedsgebied van deze inrichting ligt.

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 45 van 51

1.6.10

C. Steinweg Handelsveem

C. Steinweg Handelsveem aan de Professor Gerbrandyweg 17 betreft een vervoersgebonden
inrichting met opslag van LT3-containers. Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “instantaan falen van een LT3-container” de grootste afstand
tot de 1% letaliteitsgrens. Er is sprake van een wolkcontour tot ongeveer 7680 m (F1,5) vanaf
de stack (invloedsgebied). Het GR-inventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten
1500 m vanaf de stack.

Figuur 38 Steinweg, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied (blauw)
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 46 van 51

Figuur 39 FN-curve Steinweg, Vlaardingen 2012
Opgemerkt moet worden dat hierbij mogelijk personen binnen de inrichting zijn meegenomen.
In deze grafiek zijn het groepsrisico op basis van 130 GF3-containers en het groepsrisico op
basis van 520 GF3-containers weergegeven.
Conclusie beschouwing GR
Er is sprake van een relevante bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen,
omdat er binnen Vlaardingen populatie binnen het invloedsgebied van deze inrichting ligt.

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 47 van 51

1.6.11

Tronox Pigments (Holland) B.V.

Tronox Pigments (Holland) B.V aan de Professor Gerbrandyweg 2 betreft een inrichting voor
de productie van pigmentstoffen. Van de scenario’s die zich binnen de inrichting kunnen voordoen, heeft het scenario “Toxische wolk Chloor compressorinstallatie” de grootste afstand tot
de 1% letaliteitsgrens. Er is sprake van een wolkcontour tot ongeveer 2350 m (F1,5) (invloedsgebied). Het GR-inventarisatiegebied is volgens de regionale uitgangspunten 1500 m.

Figuur 40 Tronox, GR-inventarisatiegebied (geel) en invloedsgebied (blauw)
De GR-berekening resulteert in de volgende FN-curve:

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 48 van 51

Figuur 41 FN-curve Tronox, Vlaardingen 2012
Conclusie beschouwing GR
Er is sprake van een geringe bijdrage aan het groepsrisico door populatie in Vlaardingen, omdat er binnen Vlaardingen weinig populatie binnen het invloedsgebied van deze inrichting ligt.

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 49 van 51

1.7

Overige inrichtigen met uitsluitend een invloedsgebied over Vlaardingen

Hieronder is een overzicht gegeven van de Bevi-inrichtingen buiten Vlaardingen met een invloedsgebied over Vlaardingen. Omdat het GR-inventarisatiegebied van deze inrichtingen buiten Vlaardingen blijft, is het voor een ruimtelijke ontwikkeling binnen Vlaardingen niet nodig
voor deze inrichtingen een GR-berekening uit te voeren. Wel dient de VRR om advies te worden gevraagd inzake zelfredzaamheid en rampvoorbereiding.
Naam
BRZO-inrichtingen
Akzo Nobel Chemicals BV
Shin-Etsu PVC B.V. Locatie
Botlek
Huntsman Holland BV
Vopak Terminal Botlek B.V.
Lyondell Chemie Nederland
B.V.
Lyondell Chemie Nederland
B.V.
Momentive Specialty Chemicals B.V.
C. Steinweg Handelsveem
B.V.
De Rijke Northern Europe
B.V.
Veembedrijf De Rijke Bv

Adres

Invloedsgebied F 1,5
Diverse toxische scenario’s
2800 m
3140 m

Welplaatweg 12
Welplaatweg 12
Merseyweg 10
Welplaatweg
Theemsweg

9341 m
3200 m
3600 m

Moezelweg 145

5650 m

Vondelingenweg 601

1935 m

Theemsweg 26

3560 m

Malledijk 1

7520 m

Nieuwesluisweg 214-222

Vervoersgebonden inrichtingen

C.RO Ports Nederland B.V.
Barge Center Waalhaven
B.V.
C. Steinweg Handelsveem
(Pier I, Dodewaardstraat)
C. Steinweg Handelsveem
Interforest Terminal Rotterdam B.V.
C. Steinweg Handelsveem
Waalhaven Botlek Terminal
B.V.
Uniport Multipurpose Terminals B.V.
Rotterdam Short Sea Terminals B.V.
C. Steinweg Handelsveem
Broekman Distriport (vh
Gevelco)

Merseyweg 70
Waalhaven W.z. 60-62

>10.000 m
Invloedsgebied F 1,5
Instantaan falen tankcontainer LT3,
vanaf rand van de stack
7680 m
7680 m

Dodewaardstraat 12-14

7680 m

Den Hamweg 30
Streefwaalseweg 15

7680 m
7680 m

Professor Gerbrandyweg 17
Nieuwesluisweg 268

7680 m
7680 m

Zaltbommelstraat 10

7680 m

Reeweg 35

7680 m

Nijmegenstraat 44
Theemsweg 35

7680 m
7680 m

Het betreft uitsluitend invloedsgebieden ten gevolge van een toxische wolk over Vlaardingen.

Actualisatie RI Vlaardingen

Blad 50 van 51

Figuur 42 Overige BRZO-inrichtingen met invloedsgebied (blauw)

Figuur 43 Overige vervoersgebonden inrichtingen met invloedsgebied (blauw)

Actualisatie RI Vlaardingen

blad 51 van 51
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Bureauonderzoek ecologie
In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is
vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan deze
ontwikkelingen  wat ecologie betreft  moeten worden getoetst. Hierbij is een onderscheid
gemaakt tussen het toetsingskader dat door wettelijke regelingen wordt bepaald en het
toetsingskader dat wordt gevormd door het beleid van Rijk, provincie en gemeente.
Huidige situatie
Het plangebied bestaat uit een wijk met gemengde functies en veel groen.
Beoogde ontwikkelingen
Het bestemmingsplan is consoliderend van aard. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk
gemaakt. Dit betekent dat binnen de juridische regeling geen grootschalige functieveranderingen
en/of herinrichtingen mogelijk zijn. Het plan biedt wel ruimte tot kleinschalige ontwikkelingen. Het
gaat dan bijvoorbeeld om het bouwen van aan- of bijgebouwen (al of niet
omgevingsvergunningplichtig) of het aanleggen van paden of verhardingen. In dit
bureauonderzoek is aangegeven waar deze kleinschalige ontwikkelingen aan dienen te worden
getoetst.
Toetsingskader
Beleid

Het rijksbeleid ten aanzien van de bescherming van soorten (flora en fauna) en de bescherming van
de leefgebieden van soorten (habitats) is opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
(SVIR). De uitwerking van dit nationale belang ligt bij de provincies. De bescherming van de EHS is
in Zuid-Holland in de provinciale Structuurvisie nader uitgewerkt.
Normstelling
Flora- en faunawet
Voor de soortenbescherming is de Flora- en faunawet (hierna Ffw) van toepassing. Deze wet is
gericht op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De Ffw bevat
onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of verstoren van
beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere voortplantings- of vaste rust- en
verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid tussen 'licht' en 'zwaar' beschermde
soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud of gebruik, gelden voor sommige, met
name genoemde soorten, de verbodsbepalingen van de Ffw niet. Er is dan sprake van vrijstelling
op grond van de wet. Voor zover deze vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid
om van de verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen van het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie. Voor de zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing slechts
verleend, indien:

-

er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bosbouw,
bestendig gebruik en dwingende reden van groot openbaar belang);

-

er geen alternatief is;
geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient in het geval van zwaar beschermde soorten of broedende
vogels overtreding van de Ffw voorkomen te worden door het treffen van maatregelen, aangezien
voor dergelijke situaties geen ontheffing kan worden verleend.
Met betrekking tot vogels hanteert het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
de volgende interpretatie van artikel 11:

De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot alleen de plaatsen waar gebroed
wordt, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn, én slechts
gedurende de periode dat er gebroed wordt. Er zijn hierop echter verschillende uitzonderingen, te
weten:
Nesten die het hele jaar door zijn beschermd
Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Ffw het gehele
seizoen.
1.
Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik
zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil).
2.
Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin
zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de
nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en
huismus).
3.
Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke)
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld:
ooievaar, kerkuil en slechtvalk).
4.
Vogels die jaar in jaar uit gebruikmaken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in
staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil).
Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd
In de ‘aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ worden de volgende soorten aangegeven
als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.
5.
Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het hele jaar
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende
flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. De
soorten uit categorie 5 vragen soms wel om nader onderzoek, ook al zijn hun nesten niet
jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.
De Ffw is voor dit bestemmingsplan van belang, omdat bij de voorbereiding van het plan moet
worden onderzocht of deze wet de uitvoering van het plan niet in de weg staat.
Natuurbeschermingswet 1998
Uit het oogpunt van gebiedsbescherming is de Natuurbeschermingswet 1998 van belang. Deze wet
onderscheidt drie soorten gebieden, te weten:
a.
door de minister van EL&I (voormalig Ministerie van LNV) aangewezen gebieden, zoals
bedoeld in de Vogel- en Habitatrichtlijn;
b.
door de minister van EL&I (voormalig Ministerie van LNV) aangewezen beschermde
natuurmonumenten;
c.
door Gedeputeerde Staten aangewezen beschermde landschapsgezichten.
De wet bevat een zwaar beschermingsregime voor de onder a en b bedoelde gebieden (in de vorm
van verboden voor allerlei handelingen, behoudens vergunning van Gedeputeerde Staten of de
Minister van EL&I). De bescherming van de onder c bedoelde gebieden vindt plaats door middel
van het bestemmingsplan. De speciale beschermingszones (a) hebben een externe werking, zodat
ook ingrepen die buiten deze zones plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten
worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats.
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden onderzocht of de
Natuurbeschermingswet 1998 de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval
wanneer de uitvoering tot ingrepen noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat daarvoor
geen vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 zal kunnen worden verkregen.

Onderzoek
Gebiedsbescherming
Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde status,
zoals Natura 2000. Het plangebied maakt ook geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS). De Nieuwe Maas aan de zuidkant van het plangebied is wel onderdeel van de EHS.

Figuur Ligging beschermde natuurgebieden (bron: geo-loket provincie Zuid-Holland)
Soortenbescherming
De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van foto's van het plangebied,
algemene ecologische kennis en verspreidingsatlassen/gegevens (onder andere www.ravon.nl en
www.waarneming.nl) waarin de waarnemingen zijn aangegeven.
Vaatplanten
De groenstroken binnen het plangebied bieden mogelijk groeiplaatsen aan de beschermde brede
wespenorchis. Andere beschermde vaatplanten worden hier niet verwacht.
Vogels
In de plantsoenen en groenstroken komen tuin- en struweelvogels voor. Hier zijn soorten als
koolmees, roodborst, winterkoning en merel aanwezig. Spreeuw, huismus, gierzwaluw en kauw
kunnen broeden in (de omgeving van) de bebouwing. De bomen bieden mogelijk nestgelegenheid
aan de kraai en grote bonte specht. De waterpartijen bieden leefgebied aan watervogels als
meerkoet, wilde eend en waterhoen.
Zoogdieren
Het plangebied biedt geschikt leefgebied aan algemeen voorkomende, licht beschermde soorten als
mol, egel, gewone bosspitsmuis, dwergspitsmuis, huisspitsmuis, veldmuis, bosmuis, rosse
woelmuis en konijn. In het plangebied wordt ook af en toe de vos gesignaleerd. De bomen en
bebouwing kunnen plaats bieden aan vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. De groenstroken en
waterpartijen kunnen daarnaast fungeren als foerageergebied of onderdeel zijn van een
migratieroute van vleermuizen.
Overige soorten
Er zijn, gezien de voorkomende biotopen, geen beschermde amfibieën, vissen, reptielen en/of
bijzondere insecten of overige soorten te verwachten op de planlocatie. Deze soorten stellen hoge
eisen aan hun leefgebied; het plangebied voldoet hier niet aan.

In tabel 1 staat aangegeven welke beschermde soorten er binnen het plangebied (naar
verwachting) voorkomen en onder welk beschermingsregime deze vallen.
Tabel 1 Naar verwachting voorkomende beschermde soorten binnen het plangebied en
het beschermingsregime (niet limitatief)
Nader
onderzoek nodig
bij
ontwikkelingen
Vrijstellingsrege- tabel 1
ling Ffw

brede wespenorchis

Nee

mol, egel, gewone bosspitsmuis,
dwergspitsmuis, huisspitsmuis,
veldmuis, bosmuis, rosse woelmuis
konijn, vos
Ontheffingsregeling Ffw

tabel 2

geen

Nee

tabel 3

bijlage 1 AMvB

geen

Nee

vogels

bijlage IV HR
cat. 1 t/m 4

alle vleermuizen
gierzwaluw en huismus

Ja
Ja

Toetsing en conclusie
Gebiedsbescherming
In het plangebied worden geen ontwikkelingen voorzien in de Nieuwe Maas en de Buitenhaven.
Ook in de rest van het plangebied worden geen concrete ontwikkelingen voorzien. Negatieve
effecten op de EHS kunnen dan ook worden uitgesloten. In de omgeving van het plangebied zijn
geen Natura 2000-gebieden gelegen.
De Natuurbeschermingswet 1998 en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het plan
dan ook niet in de weg.
Soortenbescherming
Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van beschermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat
ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen dat
overtredingen van de Ffw niet optreden.
Het bestemmingsplan is consoliderend van aard. Er worden geen concrete ontwikkelingen voorzien
die kunnen leiden tot overtreding van de Ffw. De Ffw staat de uitvoering van het bestemmingsplan
niet in de weg.
Het bestemmingsplan maakt echter altijd indirect (kleine) ontwikkelingen mogelijk. Hieronder is
aangeven waar bij deze mogelijke toekomstige ontwikkelingen rekening moet worden gehouden.

-

Er is geen ontheffing nodig voor de tabel 1-soorten van de Flora- en faunawet omdat hiervoor
een vrijstelling geldt van de verbodsbepalingen van de Ffw. Uiteraard geldt wel de algemene
zorgplicht. Dat betekent dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild
voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving.

-

Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Verstoring
van broedende vogels is verboden. Overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels
wordt voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. In het kader
van de Flora- en faunawet wordt geen standaardperiode gehanteerd voor het broedseizoen.
Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Indien de werkzaamheden
uitgevoerd worden op het moment dat er geen broedgevallen (meer) aanwezig zijn, is

overtreding van de wet niet aan de orde. De meeste vogels broeden overigens tussen 15
maart en 15 juli (bron:www.vogelbescherming.nl).

-

In geval er bij een ontwikkeling sprake is van potentieel leefgebied voor de tabel 2 en 3
soorten en broedvogels met vaste nesten dan is nader veldonderzoek noodzakelijk.
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2 Inleiding
Het bestemmingsplan Buitengebied Noord is in voorbereiding. Krachtens artikel 38a van de
Monumentenwet 1988 houdt de gemeenteraad ‘bij de vaststelling van een bestemmingsplan [ ]
en bij de bestemming van de in het plan begrepen grond, rekening met de in de grond aanwezige
dan wel te verwachten monumenten’.
Dit onderzoek is er op gericht de aanwezige en verwachte archeologische waarden in het
bestemmingsplangebied in kaart te brengen. Het archeologische inventarisatierapport dient ter
onderbouwing van de archeologische paragraaf die wordt opgenomen in het bestemmingsplan.
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3 Afbakening plan- en onderzoeksgebied; huidig gebruik en vaststellen
consequenties toekomstig gebruik
Het bestemmingsplangebied (Bijlage 1) ligt langs de zuidrand van Vlaardingen. De grenzen
worden ruwweg bepaald door Buitenhaven aan de oostzijde, de nieuwe Maas aan de zuidkant,
de Olivier van Noortlaan in het westen en de Galgkade aan de noordzijde.
De omvang is circa 27 ha. Het bestemmingsplangebied is gemengd met industrie, wonen en
groen. Dit verandert niet in de nabije toekomst.
Gezien de ligging en met name de ontstaansgeschiedenis en daaraan gerelateerde schaarste
aan waarnemingen is het leggen van een grens ter afbakening van een onderzoeksgebied weinig
zinvol. In deze studie is gekozen voor een meer kwalitatieve benadering waarbinnen zinvolle
waarnemingen en onderzoeken ter sprake komen.
Binnen het bestemmingsplangebied zijn geen significante ontwikkelingen gepland.
Figuur 1: Bestemmingsplangebied op de kaart van Vlaardingen

3
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4 Historische situatie
Vlaardingen is in de Middeleeuwen ontstaan rondom een kerkje, dat vermoedelijk rond 700 na
Chr. is gesticht. De kreek ‘de Vlaarding’, waarlangs de nederzetting lag, fungeerde als een
natuurlijke haven waardoor Vlaardingen kon uitgroeien tot een belangrijke handelsplaats.
Gedurende de 11e / 12e eeuw zal het tot één van de belangrijkste kernen van Holland behoren.
Het grafelijk hof was er gevestigd. In deze periode wordt vanuit dit hof ook de wildernis rondom
de nederzetting ontgonnen. Archeologische aanwijzingen hiervoor zijn in de wijken Ambacht en
Holy aangetroffen in de vorm van resten van ontginningsboerderijen. Ook in de meer aan de
Maas gelegen Aalkeetpolder zijn resten aangetroffen die op ontginning in de middeleeuwen
duiden.
In de twaalfde eeuw is sprake van overstromingsrampen. Na de eerste, die van 1133/34, werd de
Maassluissedijk aangelegd (figuur 2). Bult (1983) meent dat deze dijk toen te dicht langs de Maas
werd gelegd, en dat het doorbreken ervan leidde tot de tweede grote overstromingsramp in
1163/64. Hierop werd de nieuwe dijk meer landinwaarts teruggelegd. Als het
bestemmingsplangebied al niet na de eerste dijkaanleg ‘buitendijks’ kwam te liggen is dit zeker
het geval na de nieuwe dijkenbouw eind twaalfde eeuw. Omdat op de kaart van Kruikius (bijlage
2) uit het begin van de 18e eeuw het plangebied nog altijd buitendijks lag, blijkt deze situatie lang
stand te hebben gehouden.
Figuur 2: Verloop dijken, naar Bult (1983)

Door opslibbing vanuit de Maas kwam de grens tussen water en land wel steeds dichter bij te
liggen. Was het land hoog genoeg opgeslibt dan werd er een kade omheengelegd en ontgonnen.
Zo ontstond de polder Groot Vettenoord met de aanleg van de Vetteoordsekade in het midden
van de 16e eeuw en in de 17e eeuw is de Galgkade aangelegd.
Door voortdurende verzanding moesten de ingang van de haven ook steeds verder in zuidelijke
richting worden gelegd. In 1660 lag de ingang bij de Galgkade, een kleine eeuw later was het
punt van de tegenwoordige ingang al bereikt. Bebouwing was er toen nog niet.
Rond 1780 ontwikkelde zich, met de komst van drie molens langs de Galgkade, industrie in het
plangebied. Eén hiervan was een houtzagerij, ten behoeve waarvan het Balkgat werd gegraven;
een rechthoekig water waarin de balken drijvend opgeslagen werden. Uit de kadasterkaart van
rond 1825 blijkt ook deze situatie lang te bestaan (bijlage 3). Opvallend is dat de kaart toont dat
de landuitbreiding verder zuidelijk was gevorderd dan de huidige grens met de Maas.
Verdere industriële uitbreiding moet wachten tot halverwege de tweede helft van de 19e eeuw.
Vanaf dat moment wordt er gebouwd langs de Westhavenkade, zij blijkt uit een kaart van rond
1875 (bijlage 4). Ook is de land-watergrens ongeveer gelijk met de huidige.
Bijlage 5 en 6 tonen dat er vervolgens tot aan WOII weer weinig ontwikkelingen zijn. Pas na de
oorlog wordt een aanvang gemaakt met de volledige inrichting van het plangebied (bijlage 7).
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5 Archeologische, bouwhistorische en aardkundige waarden

Ondergrond
Aan het einde van de laatste ijstijd lag Vlaardingen in het stroomgebied van de grote rivieren. De
bodem was zandig, en door de wind konden rivierduinen ontstaan. Eén zo’n duin is de donk die
onder de huidige Piet Hein plaats ligt. Door de stijging van de zeespiegel is door rivier en zee
sediment afgezet in de vorm van klei en zand. In tijden waarin de zee minder invloed had kon
veenvorming optreden. Door de afwisseling van de invloed van de zee is de Vlaardingse bodem
gekenmerkt door een opeenvolging van zand, klei en veenlagen en mengvormen hiertussen.
Vooral na de vorming van de strandwallen langs de kust verminderde de invloed van de zee, en
konden dikke veenpakketten worden gevormd. Periodiek brak de zee door, sneed zich in het
veenlandschap in, en vormde een stelsel van getijdegeulen en kreken waarlangs oeverwallen
ontwikkelden. Gedurende periode van grotere dynamiek door de zee veranderde het landschap
weer naar een getijdegebied en rivierverstromingsvlakte. De oude kreken, die later weer met
sediment en veen gevuld werden, zijn in de bodem aan te treffen. De fossiele resten van de meer
recente zijn zelfs nog in het huidige maaiveld kenbaar in de vorm van hoger door het land
lopende kreekruggen.
Op de geologische Kaart van Nederland, kaartblad 37O (Rotterdam-oost), valt het plangebied
onder de code A2.3- met gele ruitjes. Het staat voor een marien gebied (een gebied dat onder
invloed van de zee staat) met lagunaire, estuariene en wad-afzettingen. Diep in de bodem zijn
kleiafzettingen aanwezig die ruwweg 3500 jaar en eerder zijn afgezet. Op deze klei ligt een dik
pakket veen. Dit veen wordt weer afgedekt door kleipakketten die in verschillende perioden
tussen circa 1500 voor Chr. en heden zijn afgezet. Op basis van de geologische kaart ligt er geen
veen tussen deze latere kleipakketten. Echter, recent onderzoek toont aan dat dit wel degelijk het
geval is (De Groot 2010; Timmerman 2012). Kaartbijlage 2 van de geologische kaart blad 37O
geeft aan dat de top van het pleistocene niveau op circa 19m onder NAP ligt.
Op de geomorfologische kaart van Nederland, geraadpleegd via ARCHIS 2, is het
bestemmingsplangebied aangegeven als bebouwd gebied. Dit biedt geen inzicht in de
bodemopbouw.
Op de Bodemkaart van Nederland, die op ARCHIS 2 is geraadpleegd, staat het
bestemmingsplangebied aangegeven als bebouwd gebied. Dit biedt geen inzicht in de
bodemopbouw.
Op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden wordt aan het bestemmingsplangebied een
Middelhoge trefkans toegedicht. Het betreft dekafzettingen waar veelal kleinere hoger gelegen
geulafzettingen in voorkomen.
Op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van Zuid-Holland is het bestemmingsplangebied
omschreven als zeekleigebied.
In DINOloket is het profiel van één boring in het plangebied, en van boringen aan beide zijden
van het bestemmingsplangebied opgenomen (Bijlage 8 voor locaties). Uit deze boringen zijn
moeilijk potentiële woonniveau’s op te maken. Wel blijkt er uit dat in de bodem van de meest
noordelijk boorlocaties (B37G0212, B37G0021, B37G0021) een veenpakket ligt dat in de
zuidelijker gelegen locatie B37G0080 afwezig is. De top van het veenpakket lag (boringen zijn
gezet in 1896 en 1949) op ruwweg tussen 4 en 6 m onder NAP. De aanwezigheid van een
veenpakket geeft aan dat de overstromingen en buitendijkse ligging niet alles tot op zeer grote
diepte heeft weggeërodeerd. De verwachting lijkt gerechtvaardigd dat verder van de huidige
Maas af de mate van erosie afneemt.
Dit wordt bevestigd door onderzoek aan de oostzijde van de haven. Hier is op een locatie vlak bij
de huidige Maas de top van het veen (circa 8m onder NAP) gedateerd op rond 2000 voor Chr
(Coppens, 2012, voor locatie zie bijlage 8) Iets noordelijker, bij de Wilhelminakade (Timmerman
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2012) dateert de top van het veen (rond 6 m onder NAP) zeer waarschijnlijk uit 200–50 voor Chr.
Weer noordelijker, bij het Emmaplein in de Oostwijk dateert de top (circa 3m –NAP) uit de 7e
eeuw na Chr. (Coppens en Torremans, 2009).
Op het vlak bij de Maas gelegen terrein onderzocht door Coppens (2012) blijkt dat rond 8 m –
NAP een dik pakket stroomgordelafzettingen (zand) begint waarop vervolgens een
ophogingspakket was opgebracht. Uit de profielbeschrijving van de eveneens vlak bij de Maas
gelegen locatie B37G0080 lijkt een zandpakket afgezet tot een diepte van circa 7,5m –NAP. Dit
suggereert mogelijk dat langs de waterkant het oude landschap tot een diepte van circa 7 a 8 m
onder NAP is weggeërodeerd.
Helaas is onduidelijk in hoeverre het oude landschap richting het noorden is weggeërodeerd. De
hierboven aangegeven veenhoogtes geven met 4 m onder NAP in ieder geval een soort van
ondergrens. Uit booronderzoek bij de Baanstraat (bijlage 8, locatie 01.113) blijkt de onderzijde
van de afzettingen uit de late middeleeuwen op circa 1m onder NAP te liggen. Recent onderzoek
iets zuidelijker schrijft dat de onderzijde van dezelfde laag dieper dan 3 m onder NAP moet
liggen. Een mogelijk inzicht geven boringen die door amateur-archeologen zijn gezet op locatie
11.006. Hier is een ophogingspakket van 80 cm dikte, waaronder tot 4,75m onder maaiveld een
pakket rivierafzettingen waargenomen.
Booronderzoek net ten noorden van het bestemmingsplangebied (locatie 11.008) geeft aan dat
er vanaf 1 m onder NAP een geulafzetting of ophogingspakket ligt. Uit nadere analyse van dit
onderzoek blijkt het om ophogingen te gaan (Terluin en De Ridder, 2010). Het oorspronkelijke
opgeslibte maaiveld ligt hier dan op circa 1 m onder NAP. Het huidige maaiveld ligt in het
grootste deel van het bestemmingsplangebied op circa 3m boven NAP en hoger, wat derhalve
een ophoging van 4 m inhoudt (waarmee rekenend met 1 m obslibbing, archeologische resten
vanaf 5 m onder maaiveld voor kunnen komen). Langs de Westhavenkade ligt het maaiveld
echter circa 1 m lager.

Archeologie
AMK, IKAW, CHS
De Archeologische MonumentenKaart (AMK) in ARCHIS2 is een gedigitaliseerd bestand van alle
bekende behoudenswaardige archeologische terreinen in Nederland. Binnen het
bestemmingsplangebied liggen geen monumenten. Binnen een straal van circa 3 km zijn deze
echter wel monumenten aanwezig. Bijlage 9 toont de ligging, met daarbij de perioden die in
ARCHIS2 zijn genoemd. Vanaf het Neolithicum staan alle perioden, met uitzondering van de
Bronstijd, op de kaart aangegeven. De Bronstijd is in Vlaardingen echter niet onbekend. Op de
Vergulde Hand West zijn er sporen opgegraven (Eijskoot e.a., 2012). Uit de periode voorafgaand
aan het neolithicum is tot op heden nog niets aangetroffen. De waarschijnlijkheid dat deze sporen
er zijn is echter hoog op de donk die in de huidige Oostwijk ligt (in bijlage 9 het AMK-terrein ten
noord-oosten van het bestemmingsplangebeid, met de aanduiding NEO, zie ook Van Loon
2011).
Op de Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW) valt het bestemminsgplangebied binnen
een gebied met een middelhoge trefkans op archeologische sporen. De IKAW bevat een
vlakdekkende en landsdekkende classificatie van de trefkans op archeologische waarden. Deze
trefkans is gebaseerd op een kwantitatieve analyse en op archeologisch inhoudelijke kennis van
het bodemarchief. Gebieden met een hoge trefkans representeren fossiele kreken. De
oeverwallen van dergelijke kreken vormden vroeger aantrekkelijke woonplaatsen. Ook nadat
kreken dichtgeslibd waren, bleven ze een aantrekkingskracht behouden aangezien ze dan hoger
gelegen delen binnen een landschap konden vormden. Binnen het plangebied zijn dergelijke
kreken (nog) niet gekarteerd. Op de IKAW heeft het een middelhoge trefkans gekregen.
Een soortgelijk beeld wordt op de kenmerkenkaart archeologie van de Cultuurhistorische kaart
(CHS) van de provincie Zuid-Holland geschetst. De Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van
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de provincie Zuid-Holland kent drie verschillende thema's: archeologie, historische stedenbouw
en historisch landschap. Ieder thema bestaat weer uit twee kaarten die inzichtelijk maken wat in
Zuid-Holland cultuurhistorisch van belang is en waarom. De kenmerkenkaart geeft de
kenmerkende nederzettingspatronen, landschapspatronen en de archeologische opbouw van het
landschap weer. Op de waardenkaart, zijn de waardevolle structuren van de kenmerkenkaart
gewaardeerd weergegeven. Op kaart 1a “archeologie kenmerken” zijn fossiele kreeklopen
specifiek weergegeven. Het verloop komt sterk overeen met wat op de IKAW aangegeven staat.
De op de kaart aangegeven zeeafzettingen zijn in hoofdzaak klei-achtige gronden. Ze zijn door
de zee afgezet in relatief rustig water, in de vorm van wadplaten of kwelders. Op veel plaatsen is,
onder moerassige omstandigheden, veenvorming opgetreden. Op de kenmerkenkaart staan ook
woonheuvels aangegeven. Overigens is soms onduidelijk waarom er een woonheuvel op de
kaart aangegeven staat. De kenmerken vertalen zich in kaart 1b “waarde archeologie”. Op de
kaart staan de eerder beschreven AMK-terreinen als terreinen van archeologische waarde. Deze
zijn al apart in bijlage 9 weergegeven. Op de provinciale kaart heeft het gebied een redelijke tot
grote kans op archeologische sporen (bijlage 10).

Waarnemingen en onderzoeken
In bijlage 8 zijn niet alle waarnemingen die op het kaartbeeld zouden passen opgenomen. De
reden hierachter is de vraag naar de zinvolheid daarvan. Bijvoorbeeld een opgraving van 17e
eeuwse structuur aan de Landstraat/Vossiusstraat (01.132, ter voobeeld wel op de kaart). In het
vorige hoofdstuk is beschreven dat het bestemmingsplangebied in deze tijd buitendijks lag.
Dergelijke structuren zijn hier dan ook niet aan te treffen, en daarom niet relevant. Doel van het
onderzoek is om te bepalen wat voor archeologie er wel aan te treffen is binnen het
bestemmingsplangebied. Uit de beschrijving hierboven blijkt dat binnen Vlaardingen
archeologische resten uit bijna alle perioden wel zijn gevonden. De vraag is of dit ook voor het
bestemmingsplan geldt. Hier is de ontstaansgeschiedenis is van het gebied van belang,
waarbinnen de langdurige buitendijkse ligging een rol speelt.
Een voor het bestemmingsplangebied relevante vindplaats die buiten het kaartbeeld valt, is
ARCHIS waarnemingsnummer 32491. Het betreft een vindplaats in het water, tussen
kilometerraai 1015.4 en 1016.5 langs de oever van de Nieuwe Waterweg bij de Aalkeet.Tijdens
graafwerkzaamheden (tussen 1967 en 1972) ten behoeve van een zandwinplaats voor Rijksweg
20, zijn in de uitgeworpen aarde een paar honderd scherven aangetroffen uit de1e - 2e eeuw na
Chr., en de Late IJzertijd. Ook is hout, een Romeinse munt en botmateriaal verzameld.
In het plangebied is een Indisch mesje met een gesneden houten handvat (11.001) gevonden.
Deze vondst is op 40 cm diepte aangetroffen en zal zich in opgebrachte of anderszins verstoorde
grond hebben bevonden. Ook is een vondst ten noorden van het plangebied bekend (11.009).
Het is een keltisch muntje dat als knoop is hergebruikt. Dit laatste doet vermoeden dat het niet
binnen een originele context aangetroffen is. Ten slotte is op het Matex-terrein bij
grondsaneringswerkzaamheden een viertal ankers gevonden( VLAK-code 11.002, niet op bijlage
8). Deze lagen op de bodem van de voormalige haven die na de oorlog is gedempt.
Onderzoeken
Voor het plangebied is in 2003 een bureauonderzoek uitgevoerd (Defilet en de Ridder, 2003).
Hierin wordt aangegeven dat door erosie eventueel aanwezige archeologische resten zullen
hebben weggeëordeerd. Voor de periode vanaf 1780 wordt een hoge archeologische
verwachting uitgesproken, die is gebaseerd op de opkomst vanaf dat moment van industrie. Dit is
specifiek gericht op het gebied langs de Galgkade en Westhavenkade.
Algemeen
Reeds aangegeven is dat in Vlaardingen archeologische resten uit verschillende perioden
aangetroffen kunnen worden. De resten uit het neolithicum en eerder liggen op oude oeverwallen
en zandduinen. Resten uit de Bronstijd zijn schaars in Vlaardingen. Van de Vergulde Hand-West
is bekend dat het kwelderlandschap en het veenlandschap werd gebruikt. In de IJzertijd lijkt de
meeste bewoning geconcentreerd op het veen, terwijl er gedurende de Romeinse Tijd een
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voorkeur voor oeverwallen lijkt te zijn. In de Middeleeuwen wordt langzaam het gehele landschap
in gebruik genomen.

Bouwhistorische en cultuurhistorische waarden
Binnen het bestemmingsplangebied heeft de provincie Zuid-Holland op de cultuurhistorische
kaart (CHS) de haven en kade opgenomen als waardevol landschappelijk lijnstructuur. De kade
en haven zijn onderdeel van tevens een waardevolle nederzettingsstructuur. De Westhavenkade
en het gebied ten oosten ervan maakt tevens deel uit van het beschermd stadsgezicht van
Vlaardingen (in procedure). Hierbij hoort ook de zuidoostelijke hoek van het plangebied (figuur 3).
In deze hoek liggen beeldbepalende panden. In KICH worden twee panden als waardevol
aangegeven, het jongerencentrum op Westhavenkade 97 en de Pelmolen (gemeentelijk
monument).
Ondergondse bouwhistorische waarden zijn aan te treffen langs de Galgkade en
Westhavenkade. Hier ontstond de eerste industrie.
Figuur 3: grens(groen) beschermd stadsgezicht (in procedure)
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6 Gespecificeerde verwachting
Verwachting
Diep in de ondergrond, op circa 19 m –NAP ligt het pleistocene niveau, uit het einde van de
laatste IJstijd. Hiervoor is de archeologische verwachting onduidelijk. Uit Vlaardingen zijn geen
vondsten of sporen uit deze periode bekend.
Neolithische vondsten en sporen zijn elders in Vlaardingen op de hoger gelegen delen langs
kreken en rivieren in het toenmalige landschap aangetroffen, terwijl ook Mesolithisch
vondstmateriaal niet uit te sluiten is. Binnen het bestemmingsplangebied zijn hier (nog) geen
sporen aangetroffen, en vooralsnog moet de kans op het aantreffen ervan dan ook klein worden
geacht.
Sporen en vondsten uit de Bronstijd zijn sporadisch in Vlaardingen aangetoond. De spreiding
ervan lijkt relatief wijd, zodat de kans op het aantreffen van deze periode binnen het
onderzoeksgebied beperkt is.
Voor de periodes IJzertijd, Romeinse Tijd en Middeleeuwen (tot midden 12e eeuw), is de
verwachting afhankelijk van de mate van erosie die in en vanaf de 12e eeuw heeft
plaatsgevonden. Helaas is het beeld hierover verdeeld. Uit booronderzoek lijkt naar voren te
komen dat vlak langs de Maas de erosie tot circa 8 m onder NAP heeft plaatsgevonden, tot in
lagen uit het Neolithicum. Daarentegen is er een waarneming van veel Romeins vondstmateriaal
dat uit de Maas is opgebaggerd, en is er ook in voormalig buitendijks gebied een veenpakket uit
de IJzertijd aangetroffen. Dit geeft aan dat de erosie ook beperkt(er) kan zijn geweest. Vanwege
de onzekerheid kan het plangebied archeologisch niet afgeschreven worden. Daarom wordt voor
deze perioden een gematigd middelhoge verwachting opgesteld. De kans op archeologische
sporen neemt toe naarmate er meer noordelijk wordt gegaan, en naarmate verder in het verleden
teruggegaan wordt.
Voor de periode tussen midden 12e eeuw en laatste kwart 18e eeuw is de verwachting laag.
Toen lag het gebied buitendijks. Wellicht kunnen er nog resten van scheepsgerelateerde zaken
aangetroffen worden. Uitzondering is de Galgkade die rond het midden van de 17e eeuw is
aangelegd en zich nog net voor een deel in het plangebied bevindt. Voor de tijd vanaf laatste
kwart 18e eeuw is de archeologische verwachting voor het aantreffen van archeologische resten
hoog langs de Galgkade en Westhavenkade.
Diepte
Over de diepte van sporen is moeilijk een uitspraak te doen. De resten uit de Nieuwe Tijd kunnen
vlak onder maaiveld aanwezig zijn. Voor de periode ervoor zal de mate van erosie bepalend zijn
geweest, waarbij aan de zuidzijde meer erosie kan zijn opgetreden dan aan de noordkant.
Aan de noordzijde van het plangebied is veen aangetroffen op 4,5 m onder NAP. Dit is hoger dan
het IJzertijdveen bij de Wilhelminakade waarvan de top op 6 m onder NAP, wat mogelijk wijst op
een jongere ouderdom. Maar aangezien het op de locaties om één pakket gaat, dat in dikte niet
veel verschilt (1 á 1,5 m dik) is het ook mogelijk dat hier een veenpakket ligt uit dezelfde periode.
Met een datering waarschijnlijk in de Late ijzertijd, kunnen nog archeologische resten uit eerdere
perioden aanwezig zijn vanaf een diepte van 4,5m -NAP.
Van de ouderdom van de afzettingen die op het veen liggen is nog te weinig bekend. In ieder
geval wordt de top gevormd door opslibbing uit de periode vanaf de 12e eeuw na Chr. Mogelijk
liggen hier nog oudere afzettingen onder. Op welke hoogte dit is, is onduidelijk. Meer noordelijk
(01.113) had het opslibpakket een dikte van circa 1 m. Uit de omgeving blijkt dat de top van het
opgeslibte pakket op circa 1 m onder NAP ligt (onderzijde van de ophogingen ligt bij 11.008,
Coppens (2012), en Timmerman (2012) ongeveer op dit niveau. Voorzichtigheidshalve kan
daarmee een grens voor mogelijke oudere afzettingen op 2 m onder NAP worden gelegd.
Verschijningsvorm
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Archeologische resten uit de Nieuwe Tijd zijn de Galgkade, en aan industriële activiteiten
gerelateerde zaken als stenen bebouwing, gereedschappen, in alle materiaalsoorten. Per locatie
zal de aard van het vondstmateriaal verschillen naar bedreven activiteit.
Uit de buitendijkse periode kunnen aan scheepvaart/visserij gerelateerde materialen nog in de
bodem aanwezig zijn.
Uit de IJzertijd / Romeinse Tijd - Middeleeuwen is houtbouw met vlechtwerkwanden aan te
treffen, met (leem)vloeren, mestpakketten, spiekers, afvalkuilen, perceelgrenzen (greppels),
akkers, en andere aan nederzettingen gerelateerde sporen en structuren. Het vondstmateriaal uit
deze perioden bestaat uit aardewerk, glas, metaal, hout, bot en andere categorieën.
Bovenstaande opsomming van complextypen en vondstenspectrum is niet uitputtend.
Bijvoorbeeld natuurstenen artefacten (vooral Neolithicum en eerder) en infrastructuur kan ook
worden aangetroffen. Een speciale categorie uit met name de Romeinse Tijd zijn de dammen en
duikers die in de stroomgeulen aanwezig kunnen zijn.
Paleo-ecologische resten uit alle perioden zijn door de relatief hoge grondwaterspiegel in
Vlaardingen in het algemeen goed bewaard.
Archeologische verwachtingenkaart
Bovenstaande verwachting is vertaald in een archeologische Verwachtingenkaart, die
opgenomen is in bijlage 11. Hierbij is het volgende verwerkt. Het gebied waar de oude industrie
opkwam krijgt een hoge verwachting op het aantreffen van resten uit de Nieuwe Tijd. Binnen dit
gebied is de industrie uit het begin van de 19e eeuw en eerder aan te treffen. Voor het hele
plangebied wordt voor de perioden vanaf de IJzertijd een middelhoge verwachting opgesteld, en
voor de daaraan voorafgaande perioden een voorlopig lage verwachting. Uit praktisch
overwegingen is de huidige waterlijn van de Maas is als grens voor dit gebied genomen.
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Bijlage 7

Monumenten en beeldbepalende panden

Rho adviseurs voor leefruimt e

GEMEENTELIJK MONUMENT MAASWIJK

Gebouw de Pelmolen
Westhavenkade 116 t/m 151

Gebouw de Pelmolen aan de Westhavenkade

Luchtfoto gebouw De Pelmolen aan de Westhavenkade

Afbeelding gebouw De Pelmolen

BEELDBEPALENDE PANDEN MAASWIJK

Maasboulevard 2 (Westhavenkade 111A/112), chinees restaurant

Maasboulevard 2/Westhavenkade 111A/112

Luchtfoto Maasboulevard 2

Maasboulevard 15, Deltahotel restaurant

Maasboulevard 15, Deltahotel restaurant

Luchtfoto Maasboulevard, Deltahotel restaurant

Olivier van Noortlaan 1 tm 107, 3 sterflats

Olivier van Noortlaan 1-107, 3 flats

Luchtfoto Olivier van Noortlaan 1-107, 3 flats

Westhavenkade 97, woning

Westhavenkade 97

Luchtfoto Westhavenkade 97

Westhavenkade 105-110, woningen, winkels, garage

Westhavenkade 105-110

Luchtfoto Westhavenkade 105-110
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Overlegreacties

Rho adviseurs voor leefruimt e

GESCAND

3 O SEP. 2013
Contact

mw H.J.M. Tjauw Foe
T 070-441 69 18
hjm.tjauwfoeigpzh.nl

provincie p j Q L L A N D

ZUID

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP DenHaag
T 070 - 441 66 11
www,zuid-holland.nl
Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen

Datum

Postbus 1002
3130 EB VLAARDINGEN

2 7 SFP ?m
Ons kenmerk

'

PZH 2013-433527858
Uw kenmerk
Bijlagen

Onderwerp

Artikel 3.1.1 Bro; vooroverleg voorontwerp
bestemmingsplan 'Maaswijk'

Geacht college,
Ik heb kennis genomen van het bovengenoemde voorontwerpbestemmingsplan. Het plan geeft
aanleiding tot de volgende reactie.
Het provinciale beoordelingskader is vastgelegd in de provinciale Structuurvisie en de
verordening Ruimte. Het plan is conform dit beleid.
Dit is een gecoördineerde reactie van alle betrokken directies van de provincie.

Hoogachtend,
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1

de directeur van de directie Ruimte en Mobiliteit,

2596 AW Den Haag

voor deze,

Tram 9 en de buslijnen
90, 386 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf

ir. P.J.C.M. Murk
hoofd bureau Beoordeling
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de bnef

slation Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

P/H 2013-433b?/8b8 dd. ?7 09 ?C13

Hoogfieemraadschap van

Delfland
Aan het College van gemeente Vlaardingen
t.a.v. mevrouw K. Nootenboom
Postbus 1002
3130 EB VLAARDINGEN

uw

BRIEF

14 oktober 2013
ONS

KENMERK

1094797
DELFT

21 oktober 2013

ONDERWERP

Watertoets voorontwerp bestemmingsplan Maaswijk

Geacht college,
In het kader van artikel 3.1.1 Bro heeft u het Hoogheemraadschap van Delfland
het voorontwerp bestemmingsplan Maaswijk in Vlaardingen toegezonden. U
verzoekt Delfland een reactie kenbaar te maken op het voorontwerp
bestemmingsplan.
Wel instemmen
Delfland kan met het voorontwerp bestemmingsplan instemmen. Aan alle
aspecten die van belang zijn voor een goede waterhuishouding is invulling
gegeven.
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de contactpersoon vermeld
onderaan deze brief.
Hoogachtend,
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
namens deze,
de Teamleider Ruimtelijke planvorming,

drs. R.M.H. Tekke

BnLAGE(N)

-

CONTACT
de tieer W.J. Vincent • T (015) 260 80 85- E wvincent@hhdelflancl.nl
POSTADRES Postbus 3061, 2601 DB Delft • WEBSITE www.hhdelfland.nl
SECTOR
Bestuur, Beleid en Communicatie • TEAM Ruimtelijke planvorming

Erik Dekkers
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Linden, L van der <L.vanderLinden@evides.nl>
dinsdag 27 augustus 2013 13:28
Nootenboom, Karin
RE: karin.nootenboom@vlaardingen.nl heeft je een bestand gestuurd via
WeTransfer

Geachte mevrouw Nootenboom,
Naar aanleiding van uw verzoek om reactie t.a.v. het voorontwerp bestemmingsplan Maaswijk te Vlaardingen, het
volgende:
Wij komen tot de conclusie dat geen impliciete en expliciete wijzigingen in het voorontwerp zijn opgenomen die
kunnen leiden tot wijzigingen van het aanleggen en beheren van drinkwaterleidingen.
Verder nemen wij aan dat de geldende regelingen voor het hebben en houden van leidingen geen veranderingen
ondergaan.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

L.A. van der Linden
Medewerker Regieteam
Stafbureau Infra
Contact
T. +31(0)10-2936368
F. +31(0)10-2935303
E. L.vanderLinden@evides.nl

Van: noreply@wetransfer.com [mailto:noreply@wetransfer.com]
Verzonden: donderdag 22 augustus 2013 17:06
Aan: Linden, L van der
Onderwerp: karin.nootenboom@vlaardingen.nl heeft je een bestand gestuurd via WeTransfer

Je hebt bestanden ontvangen

karin.nootenboom@vlaardingen.nl
heeft je een aantal bestanden gestuurd
Hierbij het voorontwerp-bestemmingsplan Maaswijk. Ik ontvang graag uiterlijk 22 september a.s. uw
reactie op dit plan.
Met vriendelijke groeten,
Karin Nootenboom
sr. beleidsmedewerker RO
gemeente Vlaardingen
Beschikbaar tot 29 augustus 2013
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Bestanden (16,7 MB totaal)
Maaswijk_ontwerp_4.pdf
Zie je de download-knop niet?
Je kunt je bestand nog steeds downloaden.

Haal meer uit WeTransfer. Zie hier wat Plus nog meer te bieden heeft.

Over ons Vragen Juridisch

Powered by Amazon Web Services
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Retouradres Postbus 556 3000 AN Rotterdam

Het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Vlaardingen
Ter attentie van mevrouw K. Nootenboom
Postbus 1002
3130 EB VLAARDINGEN

Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid
Afdeling Netwerkontwikkeling
en Visie
Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
T 010 402 6287
www.rijkswaterstaat.nl
Contactpersoon
Mw. E. van der Feijst
Adviseur Ruimtelijke ordening

Datum
18 september 2013
Onderwerp Reactie Rijkswaterstaat voorontwerpbestemmingsplan
Maaswijk.
Geachte mevrouw Nootenboom,
Hierbij ontvangt u de reactie van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid op het
bovengenoemde voorontwerpbestemmingsplan dat tot 23 september 2013 ter
inzage ligt.
Op 16 augustus 2012 heeft de gemeente van ons een reactie ontvangen in het
kader van de watertoets voor bovengenoemd bestemmingsplan. Ik constateer
echter dat niet elk aspect van onze reactie is overgenomen. Dit betreft de
volgende opmerkingen op de paragraaf 5.9 Water onder het kopje “Beleidskader”:
•
De watertoetsdeelnemers zijn de waterbeheerders. Rijkswaterstaat is
waterbeheerder van het binnen uw plangebied gelegen rijkswater “Nieuwe
Maas”. Ik verzoek u naast het Hoogheemraadschap ook Rijkswaterstaat te
noemen als waterbeheerder.
•
De door u genoemde term “Grote rivierenbeleid” is een onjuiste
aanduiding. Ik verzoek u deze term te vervangen door “Beleidslijn grote
rivieren”.
•
Het buitendijksgebied is op grond van artikel 6.16 Waterbesluit, vrijgesteld
van de vergunningplicht voor het onderdeel gebruik van het
waterstaatswerk. De rivier zelf niet is vrijgesteld. De zinsnede “Deze
gebieden zijn uitgesloten van toetsing aan de beleidslijn grote rivieren”,
kan verwijderd worden uit de tekst. Artikel 6.16 Waterbesluit brengt dit
automatisch met zich mee.
•
Ik wijs u erop, dat het Rijk niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor
de buitendijkse waterveiligheid en de eventueel daaruit voorvloeiende
schade. Daarom verzoek ik u de tekst “Voor de onderhavige locatie heeft
RWS een bouwpeil…dan beperkt is” te verwijderen.
Ik verzoek u de bovengenoemde opmerkingen in uw toelichting te verwerken.
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
Mw. E. van der Feijst
Adviseur Ruimtelijke ordening

T 06 - 156 096 39
rorwszh@rws.nl

GESCAND

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

O 3 SEP. 2013
Directie Risico- en Crisisbeheersing
Posfadres
Postbus 9154
3007 AD Rotterdam
Sezoe/(adres

Wilhelminakade 947
Rotterdam

Telefoon

010-4468 900

Telefax

010-4468 699

E-Mail
Ons kenmeri<
Betreft
Datum
Behandeld door

michel baars@veiligheidsregio-rr.nl

Gemeente Vlaardingen
College van burgemeester en wethouders
T.a.v. mw. K. Nootenboom
Postbus 1002
3130 EBVLAARDINGEN

13uit03358/R&C/JT/MB/TG
Bestemmingsplan Maaswijk
Veiligheidsadvies: 3817/041
30 augustus 2013
M. Baars

Geacht College,
Op 22 augustus 2013 heeft mevrouw K. Nootenboom, Senior Beleidsmedewerker Ruimtelijke
Ordening van uw gemeente, in het kader van het vooroverleg bij bestemmingsplannen zoals
bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, het voorontwerpbestemmingsplan
"Maaswijk" vrijgegeven en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) verzocht hierop een
advies uit te brengen.
De afdeling Risicobeheersing van de VRR brengt in het kader van externe veiligheid advies uit
over de verantwoording van het groepsrisico en de mogelijkheden voor hulpverlening en
zelfredzaamheid. Zij doet dit middels een analyse van de omgeving waarbij risicobronnen,
mogelijke scenario's en hun effecten worden beschouwd (zie bijlage 1).
Voor het beoordelen van het ruimtelijk plan dient u een gemotiveerde afweging te maken tussen
de overwegingen met betrekking tot externe veiligheid en de toegevoegde waarde van het
ruimtelijk plan. Graag verneemt de VRR uw besluit met betrekking tot de onderstaande
adviespunten.
Advies
Ten behoeve van de verbetering van de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid kunnen geen
maatregelen geborgd worden die vallen binnen de context van de Wet ruimtelijke ordening.
Deze maatregelen kunnen echter wel gerealiseerd worden binnen de context van de
gemeentelijke verantwoordelijkheid ex art. 3 Wet Veiligheidsregio's:
1.

2.

(Her)ontwikkelingen binnen het plasbrandaandachtsgebied van de Nieuwe Maas, dit
betreft een strook van 65 meter vanaf de oever van de Nieuwe Maas, zodanig te realiseren
dat deze beschermd zijn tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) als gevolg van
een plasbrand. Hierdoor worden aanwezige personen in staat gesteld om het effectgebied
sneller en veiliger te ontvluchten. Hierbij kan voor de gevels gericht naar de Nieuwe Maas
gedacht worden aan blinde gevels of het beperken van het glasoppervlak De gevels en of
het glasoppervlak welke gericht zijn naar de Nieuwe Maas, behoren bestand te zijn tegen
een warmtestralingsflux > 15 kW/m^. Bij de verlening van een omgevingsvergunning voor
de activiteit bouwen dient bij de brandpreventieve toets rekening te worden gehouden met
de effecten van een plasbrand op de gevel.
Met betrekking tot eventuele (her)ontwikkelingen geldt dat bij een toxische wolk de
mogelijkheden tot zelfredzaamheid van personen verbeterd kunnen worden door
gebouwen geschikt te maken om enkele uren in te schuilen. Hiervoor dienen deuren,
ramen en ventilatieopeningen afsluitbaar te zijn en het luchtverversingssysteem
uitgeschakeld te kunnen worden.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

3.

4.

Met betrekking tot eventuele (her)ontwikkelingen geldt dat bij een toxische wolk de
mogelijkheden tot zelfredzaamheid van personen verbeterd kunnen worden door
gebouwen geschikt te maken om enkele uren in te schuilen. Hien/oor dienen deuren,
ramen en ventilatieopeningen afsluitbaar te zijn en het luchtverversingssysteem
uitgeschakeld te kunnen worden.
Draag zorg voor een goede voorlichting en instructie van de aanwezigen personen zodat
men weet hoe te handelen tijdens een calamiteit door middel van de campagne "Goed
voorbereid zijn heb je zelf in de hand".

Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met de heer M. Baars,
beleidsmedewerker van de afdeling Risicobeheersing van de VRR. Zijn telefoonnummer is
010-4468 963, e-mail: michel.baars@veiligheidsregio-rr.nl
Met vnendelijke groet,
het Bestuur van de Veiligheidsregj;
namens deze.

Mw. drs
Directeu'

HRijnmond,

eheersing.

Bijlage 1: Achtergrond veiligheidsadvies voorontwerp bestemmingsplan Vergulde Hand Oost
Kopie:
•
•
•
•

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

P. Vonk, OVD-BZ/Ambtenaar Rampenbestrijding, gemeente Vlaardingen
A.P. Groeneweg, Bureauhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling, DCMR
W. Kooijman, Bureauhoofd Bureau Veiligheid, DCMR
L. Fer, Teamleider Brandpreventie Rijnmond Noord, VRR
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Bijlage 1
Achtergrond veiligheidsadvies bestemmingsplan Maasdijk
Situatiebeschrijving
Het plangebied ligt in de gemeente Vlaardingen tussen het Leverterrein, de Koningin
Wilhelminakade, de Deltaweg en de Nieuwe Maas en is conserverend van aard.
Risicobronnen
In het plangebied en in de nabijheid ervan zijn twee relevante risicobronnen aanwezig:
I.
Opslag waterstoffluoride bij Shell Nededand Raffinaderij.
II.
Transport van gevaarlijke stoffen over de Nieuwe Maas.
Scenario's
Voor het bepalen van het resteffect en voor het bepalen van maatregelen met betrekking tot
zeer kwetsbare bestemmingen wordt uitgegaan van de 1% letaliteitcontour (LC01) van het
worst case scenario. Voor het bepalen van gewenste maatregelen voor (beperkt) kwetsbare
bestemmingen wordt de 1% letaliteitcontour van het meest geloohvaardige scenario gebruikt.
Worst case:
1.
Vrijkomen toxische stoffen als gevolg van een ongeval (bezwijken opslag van
waterstoffluoride) bij Shell Nederland Raffinaderij.
Scenario: bezwijken opslag van waterstoffluoride bij Shell Nederiand Raffinaderij (WCS)
Vrijkomen toxische vloeistof: Door het bezwijken van de opslag van waterstoffluoride, komt de inhoud ervan vrij.
Mensen die de worden blootgesteld aan de toxische stof kunnen hieraan overiijden of gewond raken.
LC100
Alle blootgestelde mensen komen te overiijden 425 meter
LC50

50% van blootgestelde mensen komt te overiijden

775 meter

LC10

10% van blootgestelde mensen komt te overiijden

1700 meter

LC01

1% van blootgestelde mensen komt te overlijden

3400 meter

LBW

Blootgestelde mensen kunnen overlijden

6000 meter

AGW

Irreversibele gezondheidsschade is mogelijk

Uitgangspunten

10000 meter

Falen opslag met waterstoffluoride

2.
Vrijkomen toxische stoffen door het (instantaan) falen van een tankcompartiment van
een zeescliip met ammoniak op de Nieuwe Maas.
Scenario: transport toxische gassen (GTS) zeevaart (WCS)
Vrijkomen toxisch gas: Door bezwijken van een scheepscompartiment met toxische stoffen, komt de inhoud
ervan vrij. Mensen die de worden blootgesteld aan de toxische stof kunnen hieraan overiijden of gewond raken.
LC100
Alle blootgestelde mensen komen te overiijden 150 meter

LBW
Uitgangspunten

LC50

50% van blootgestelde mensen komt te overiijden

LOOI

1% van blootgestelde mensen komt te overiijden

1200 meter

Blootgestelde mensen kunnen overiijden

1500 meter

Falen tank zeevaartschip gevuld met ammoniak
Afstand vanuit het midden van de waterweg
Uitstroom 150 ton

650 meter
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Meest geloofwaardig:
3.
Plasbrandscenario Nieuwe Maas.
Scenario: transport brandbare vloeistoffen (LF2) zeevaart (MGS)
Plasbrand: Door bezwijken van een compartiment van een schip met brandbare vloeistoffen en ontsteking van de
inhoud ervan, ontstaat een brandende vloeistofplas. Door de hittestraling overiijden mensen dichtbij en kunnen
secundaire branden uitbreken.
35 kW/m2 LC100
Alle blootgestelde mensen komen te overiijden
40 meter
1
23 kW/m2

LC10

10% van blootgestelde mensen komt te overlijden

50 meter

12,5 kW/m2

LOOI

1% van blootgestelde mensen komt te overiijden

70 meter

Blootgestelde mensen kunnen overlijden

90 meter

5 kW/m2
Uitgangspunten

Lekkage tank zeevaartschip gevuld met hexaan
Afstand vanaf de rand/oever van de vaanweg (insteekhavens e.d. niet beschouwd)
Overlijden op basis van een blootstellingduur van 20 seconden

Zelfredzaamheid
De zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezigen in staat zijn om zich op eigen
kracht in veiligheid te brengen. Per scenario verschillen de mogelijkheden hiertoe. Binnen het
plangebied is de sirenealarmering goed hoorbaar waardoor een effectieve alarmering van de
bevolking mogelijk is.

Ad 1/2 Toxisch scenario
Voor het beschouwde scenario als gevolg van een incident met toxische stoffen geldt dat een
toxische wolk zich snel kan ontwikkelen en verplaatsen. Dit effect is vaak niet zichtbaar voor
omwonenden. Zelfredzaamheid in dit scenario is alleen mogelijk als er tijdig alarmering
plaatsvindt en gebouwen geschikt zijn om enkele uren te schuilen, denk hierbij aan het sluiten
van ramen en deuren en met name het uitschakelen van (mechanische) ventilatiesystemen.
Instructie met betrekking tot de juiste handelswijze in geval van een incident is noodzakelijk
voor een effectieve zelfredzaamheid.
Ad 3 Plasbrandscenario
Voor het beschouwde scenario als gevolg van een plasbrand geldt dat de brand zich snel kan
ontwikkelen. Dit effect is zichtbaar voor de aanwezigen in de locatie. Ontvluchten is mogelijk,
mits er geen beperkingen zijn ten aanzien van de zelfredzaamheid van aanwezigen en de
infrastructuur in de omgeving op een juiste manier is ingericht.
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