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Inleiding 

 

Aanleiding 

 

Ten Brinke B&L Projecten is voornemens een bouwmarkt te realiseren ter plaatse van een 

braakliggend perceel aan de Boogschutterstraat te Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn heeft 

aangegeven medewerking aan het voornemen te willen verlenen middels het planologisch 

inpassen van de ontwikkeling in het in procedure zijn de bestemmingsplan “Sprenkelaar en 

Anklaar”. Aan de inpassing is ondermeer de voorwaarde gesteld dat een onderbouwing van de 

ontwikkeling voor de aspecten “luchtkwaliteit” en “externe veiligheid” opgesteld moet worden. 

 

Onderhavige notitie gaat in op beide aspecten. 

 

Plangebied 

 

Het plangebied is gelegen aan de Boogschutterstraat op het bestaande bedrijventerrein . Het 

plangebied betreft het kadastrale perceel AF 3039.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: Luchtfoto incl. begrenzing plangebied 
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Beoogde ontwikkeling 

 

Ter plaatse van het plangebied is een bouwmarkt voorzien met een oppervlakte van ca. 4.310 m2 

b.v.o.. 

 

Vigerende planologische situatie 

Voor het plangebied vigeert momenteel het bestemmingsplan “Apeldoorn-Noord”, in dit 

bestemmingsplan is aan het plangebied de bestemming “Bedrijfsgebied” toegekend.  

 

Op grond van het vigerende bestemmingsplan is bebouwing op nagenoeg het gehele perceel 

mogelijk.  

 

De gronden morgen gebruikt worden voor bedrijfsdoeleinden in de categorieën 1 t/m 4.1, 

alsmede voor: 

 detailhandel brandgevaarlijke, explosieve en milieuverstorende goederen; 

 detailhandel, als ondergeschikte nevenactiviteit van nijverheid en industrie, in ter 

plaatse vervaardigde goederen, niet zijnde detailhandel in textiel, schoeisel en 

lederwaren, voedings- en genotmiddelen en huishoudelijke artikelen; 

 niet voor particulieren toegankelijke detailhandelsbedrijven welke zich uitsluitend 

toeleggen op postorderactiviteiten; 

 detailhandel in automobielen, motoren, boten, caravans en machinerieën ten behoeve 

van bedrijven.  
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Luchtkwaliteit 

 

Wettelijk kader 

 

De luchtkwaliteitseisen staan gegeven in de Wet luchtkwaliteit (Wet milieubeheer hoofdstuk 5, 

titel 5.2). Als kan worden aangetoond dat aan één of een combinatie van voorwaarden wordt 

voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de 

bevoegdheid. Deze voorwaarden zijn: 

 

a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde; 

b. een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de 

luchtkwaliteit; 

c. een project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de concentratie van fijn stof en 

stikstofdioxide; 

d. een project is genoemd of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL) of een regionaal programma van maatregelen.  

 

Besluiten en Regelingen welke gekoppeld zijn aan de Wet luchtkwaliteit zijn ondermeer de 

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 en het Besluit en de Regeling niet in betekenende mate 

bijdragen (luchtkwaliteitseisen).  

 

Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) 

Deze algemene maatregel van bestuur, verder te noemen het “Besluit nibm”, geeft aan wanneer 

een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit. Dat is het geval als de 

toename van fijn stof of stikstof niet meer bedraagt dan 3% van de jaargemiddelde concentratie 

(maximaal 1,2 µg/m3). Concreet betekent dit dat de toevoeging van 1.500 woningen of 100.000 

m2 kantoorruimte aan een enkele ontsluitingsweg) als niet relevant wordt bestempeld.  

Bij ieder (ruimtelijk) project moet toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit 

plaatsvinden, met andere woorden het moet duidelijk zijn welke gevolgen het project heeft voor 

de luchtkwaliteit. Uitgangspunt is dat de luchtkwaliteit niet verslechtert c.q. dat het project 

'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdraagt aan de luchtverontreiniging.  

 

Toetsing aan het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) 

   

In het plangebied wordt een bouwmarkt gerealiseerd met een oppervlakte van ca. 4.310 m2 

b.v.o. Ondanks dat een bouwmarkt geen gevoelige functie betreft, kan de verkeersgeneratie wel 

een bijdrage leveren aan een verslechtering van de luchtkwaliteit.  

 

Gelet hierop is middels de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ontwikkelde rekentool 

berekend of de voorgenomen ontwikkeling een significante bijdrage levert aan de luchtkwaliteit.  

 

Bij het uitvoeren van de berekening is uitgegaan van een worst-case situatie. Dit wil zeggen dat 

er van uit is gegaan dat in de huidige situatie nul verkeersbewegingen plaatsvinden. Op grond van 

de bestaande (planologische) situatie zijn echter reeds functies toegestaan die tevens een 

verkeersaantrekkende werking hebben.  

 



 

 

 

datum  5 februari 2013 referentie  JWH/027 13.0094 pagina  4 van 7 

         

Bij het berekenen van de verkeersgeneratie van de bouwmarkt is gebruik gemaakt van een de 

kengetallen van het CROW (ASVV 2004). Deze publicatie geeft aan dat een bouwmarkt in een 

matig stedelijk gebied (rest bebouwde kom) een verkeersaantrekkende werking heeft van  

27,4 – 34,0 verkeersbewegingen per 100 m2 b.v.o.. Wanneer rekening gehouden wordt met een 

gemiddelde van 30,7 verkeersbewegingen per 100 m2 b.v.o. dan genereert de beoogde 

bouwmarkt ca. 1.323 extra verkeersbewegingen. Wanneer uitgegaan wordt van een aandeel van 

ca. 1,5% vrachtverkeer (20 vrachtwagenbewegingen per dag is een worst-case aanname) dan kan 

worden geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan 

een verslechtering van de luchtkwaliteit.  

 

Hiermee voldoet de ontwikkeling aan voorwaarde c. van de Wet luchtkwaliteit en is nader 

onderzoek niet benodigd.  

Afbeelding 2: Resultaat berekening NIBM-rekentool 
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Externe veiligheid 

 

Wettelijk kader 

 

Externe veiligheid betreft de beheersing van de risico's en richt zich op het gebruik, de opslag, de 

productie en het transport van gevaarlijke stoffen. De normen voor externe veiligheid worden 

uitgedrukt in plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR). Om de risico's bij een mogelijke 

calamiteit te beperken dient er bij nieuwbouw een fysieke afstand te worden gehouden tussen 

(beperkt) kwetsbare objecten en risicobronnen. 

 

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

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

een ongeval met de risicobron. Het PR is daarmee de risicomaat om het beschermingsniveau voor 

de individuele burger uit te drukken. Het toetsingcriterium is in veel gevallen een PR van 10-6. 

PR wordt inzichtelijk gemaakt door vaste contouren rondom een risicobron. 

 

Het groepsrisico (GR) geeft aan wat de kans is op een ongeval met 10 of meer dodelijke 

slachtoffers in de omgeving van de beschouwde risicobron. Voor het GR geldt geen harde norm, 

maar een oriëntatiewaarde. De effecten van de ontwikkeling worden in een curve weergegeven 

en vergeleken met de curve van de oriëntatiewaarde. Bij overschrijding van de oriëntatiewaarde 

of een significante toename van het groepsrisico moet het bevoegd gezag het groepsrisico 

betrekken bij de vaststelling van het besluit (bijv. ruimtelijk besluit of milieuvergunningsbesluit).  

 

Voor deze groepsrisico verantwoording is de hoogte van het groepsrisico of de toename ervan 

onderdeel van de afweging. Daarnaast worden factoren meegenomen als mogelijkheden van de 

bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en de zelfredzaamheid 

van personen. Daarvoor wordt door het bevoegd gezag advies gevraagd aan de brandweer. 

Voor inrichtingen (bedrijven) is het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen, (Bevi)' van belang. In 

dit besluit wordt externe veiligheid omschreven als 'de kans om buiten een inrichting te 

overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen de inrichting waar een 

gevaarlijke stof bij betrokken is'. 

 

Voor transport is de 'Wet vervoer gevaarlijke stoffen' van belang. Daarnaast zijn er een aantal 

besluiten en regelingen vastgesteld waarin het beleid verder uitgewerkt is. 

 

Toetsing plangebied 

 

Aangezien in het plangebied veel mensen tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn, is onderzoek 

gedaan naar de situatie ten aanzien van de externe veiligheid. De volgende aspecten spelen een 

rol ten aanzien van externe veiligheid bij ruimtelijke projecten: 

 vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 

 transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en/of spoor; 

 inrichtingen. 
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Buisleidingen 

Op basis van de risicokaart van Nederland kan worden geconcludeerd dat er in de omgeving geen 

buisleidingen aanwezig zijn welke gevaarlijke stoffen vervoeren. 

 

Afbeelding 3: Uitsnede risicokaart (www.risicokaart.nl) 

 

Transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en/of spoor 

In de omgeving van het plangebied zijn geen weg-, water- en spoorwegen aanwezig welke zijn 

opgenomen in respectievelijk het Basisnet Water en het Basisnet Spoor. Enkel de A50 is 

opgenomen in het Basisnet Weg, echter deze is op ca. 2 km. afstand van het plangebied gelegen.  

 

Wel wordt de Oost Veluweweg (N793) gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De 

gemeente Apeldoorn heeft in de beleidsvisie Externe Veiligheid onderzoek gedaan naar het 

plaatsgebonden risico en het groepsrisico van de wegen binnen de gemeente waarover vervoer 

van gevaarlijke stoffen plaatsvind. Uit deze beleidsvisie  blijkt dat de PR-contour 10-6 niet buiten 

de begrenzing van de weg is gelegen. Ook blijkt uit onderzoek ten behoeve van het gemeentelijk 

beleid dat het groepsrisico vanwege het vervoer van gevaarlijk stoffen nergens de 

oriëntatiewaarde en dat er ook geen toekomstige knelpunten (maximaal 0,3 x de 

oriëntatiewaarde) te verwachten zijn. Gelet op deze resultaten heeft de gemeente ervoor 

gekozen geen routering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in te stellen. 

 

Aangezien het plangebied wel binnen het invloedsgebied van de weg is gelegen (zone van 200 

meter) dient het groepsrisico bij een eventuele toename van meer dan 10% altijd verantwoord te 

worden. Een toename van het groepsrisico door de voorgenomen ontwikkeling is echter niet aan 

de orde. Wanneer gekeken wordt naar de op grond van het vigerende bestemmingsplan 

“Apeldoorn-Noord” aan het plangebied toegekende gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden (zie 

Inleiding), dan kan worden gesteld dat de realisatie van een bouwmarkt niet tot een toename 

van het groepsrisico zal leiden. Op grond van het vigerende bestemmingsplan is namelijk 

bebouwing op het gehele perceel mogelijk (met uitzonering van een zone van 10 meter tot de 
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zijdelingse en achterste perceelsgrens) tot een hoogte van 12 meter ten behoeve van 

bedrijfsmatige alsmede verschillende detailhandelsfuncties.  

 

 

Gelet op de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden op grond van het vigerende 

bestemmingsplan, kan worden gesteld dat de voorgenomen ontwikkeling van een bouwmarkt met 

een oppervlakte van ca. 4.310 m2 b.v.o. niet zal leiden tot een toename van het groepsrisico. 

Een herberekening en een verantwoording van het groesrisico is dan ook niet benodigd. 

 

Inrichtingen 

In de omgeving van het plangebied zijn twee BEVI-inrichtingen gelegen, te weten Holland Colours 

aan de Halvemaanweg (productie van plastic verpakkingsmaterialen) en het Shell lpg-tankstation 

aan Kanaal Noord. 

 

Holland Colours 

Op het perceel vindt de opslag van gevaarlijke stoffen plaats. Rondom de opslagkluis is een PR-

contour van 20 meter aanwezig en ten aanzien van het groepsrisico geldt een invloedsgebied van 

90 meter. Het plangebied bevindt zich buiten deze zones waardoor de voorgenomen ontwikkeling 

niet van invloed is op het groepsrisico. 

 

Shell lpg-tankstation 

Het LPG-vulpunt heeft een PR 10-6 contour van 110 meter rondom het LPG-vulpunt. Het 

invloedsgebied voor de bepaling van het groepsrisico (GR) betreft het gebied binnen een straal 

van 150 meter rondom het LPG-vulpunt. Het plangebied bevindt zich buiten deze zones waardoor 

de voorgenomen ontwikkeling niet van invloed is op het groepsrisico.  

 

Conclusie 

Zowel ten aanzien het aspect “luchtkwaliteit” als “externe veiligheid” bestaat er geen 

belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling van een bouwmarkt ter plaatse van het 

braakliggende perceel aan de Boogschutterstraat te Apeldoorn. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

ing J.W. (Jeroen) Hendriks 

Senior Adviseur Ruimte & Milieu 


