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Samenvatting 
Gemeente Apeldoorn heeft het projectbureau externe veiligheid gevraagd de risico’s van de 

aardgastransportleiding door te rekening voor de ontwikkeling van een kantoorgebouw op de 

planlocatie Barnewinkel. 

 

De risico’s van de aardgastransportleiding zijn voor een tweetal gebouworiëntaties 

doorgerekend. Een berekening conform de huidige bouwplannen en één berekening wanneer het 

gebouw naar het noorden wordt geprojecteerd tot op 5 meter afstand van de 

hogedrukaardgastransportleiding. 

 

De bevolkingsgegevens zijn afkomstig uit een eerdere risicoberekeningen die uitgevoerd zijn 

nabij de planlocatie (Kema, 66912927-GCS 10-50987, 3 juni 2010). 

 

Uit de risicoberekeningen blijkt het volgende: 

 

- de contour voor het plaatsgebonden risico 10-6 per jaar van de aardgastransportleiding is 

gelegen op de aardgastransportleiding; 

- het groepsrisico blijft onder 0,01 maal de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico 

wanneer het gebouw wordt geplaatst conform huidig bouwplan; 

- het groepsrisico blijft onder 0,1 maal de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico wanneer 

het gebouw tot op 5 meter afstand van de transportleiding wordt geplaatst. 

 

Het plaatsgebonden risico noch het groepsrisico leidt tot een belemmering voor de ontwikkeling 

van het kantoorgebouw. Het groepsrisico blijft in beide varianten onder de 0,1 maal de 

orientatiewaarde. Conform artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen is geen 

uitgebreide verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk. Een evaluatie van de 

rampenbestrijding en zelfredzaamheid binnen het plangebied is echter wel noodzakelijk. In dat 

kader heeft de regionale brandweer in het kader van de planontwikkeling ‘Barnewinkel’ in juli 

2009 reeds advies uitgebracht. Dit advies heeft voornamelijk betrekking op de procedure die 

doorlopen moet worden in het kader van de bouwvergunningaanvraag. 

 

Ondanks het gegeven dat externe veiligheid niet tot een belemmering leidt voor de ontwikkeling 

van het gebouw tot op 5 meter afstand van de buisleiding verdient het de aanbeveling om een 

zo groot mogelijke afstand tot de buisleiding aan te houden. Tevens kan het projecteren van het 

bouwblok nabij de buisleiding tot consequentie hebben dat andere ontwikkelingen binnen het 

gebied Barnewinkel worden belemmerd vanwege de mogelijke verplichtingen die voortvloeien uit 

de verantwoording van het groepsrisico. 
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Inleiding 

De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen voor 

het uitvoeren van risicoanalyses aan ondergrondse gelegen hogedruk aardgastransportleidingen 

[1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA. CAROLA is een software pakket 

dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, specifiek ter bepaling van het 

plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. 

 

Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon die 

onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval met een 

potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door middel van 

contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart. 

 

Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer leiding 

dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een ongeval met 

die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt weergegeven in 

een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as het aantal doden 

(N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van tenminste N doden. 

 

Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals die 

worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen. 

 

Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten 

mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor 

(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als richtwaarde. 

 

Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op F∙N2 

< 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer dodelijke 

slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd gezag verplicht 

wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent aspecten als 

hulpverlening en zelfredzaamheid. In dit kader heeft de regionale brandweer in 2009 reeds 

advies (Bestemmingsplan buisleiding Barnewinkel, VNOG, 22 juli 2009 kenmerk 091956/09-

06475) uitgebracht op een plan nabij de planlocatie. De uitgangspunten waarover dat advies is 

gegeven zijn niet gewijzigd. Het uitgebrachte advies van de regionale brandweer heeft aan 

actualiteit niet ingeboet en heeft voornamelijk betrekking op de procedure die doorlopen moet 

worden in het kader van de bouwvergunningaanvraag. 
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Invoergegevens 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn 

uitgevoerd op 08-02-2011.    

 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation 

Deelen. 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende 

secties. 

 

Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 
 

In figuur 2.1 zijn een tweetal locaties weergegeven waar het te bouwen object geprojecteerd 

kan worden. De rode contour geeft het feitelijke bouwplan weer. Men onderzoekt echter of het 

bouwblok iets opgeschoven kan worden. Derhalve is tevens een alternatieve locatie onderzocht 

planlocatie 

Alternatieve planlocatie 
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die is gelegen op de minimaal aan te houden afstand tot de buisleiding van 5 meter. Dit 

alternatief kan consequenties hebben voor de hoogte van het groepsrisico. 

 

Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 

meegenomen in de risicostudie. 

 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 

gegevens 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

N-551-70 323.90 40.00 08-02-2011 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

N-552-70 457.00 40.00 08-02-2011 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

N-552-76 323.90 40.00 08-02-2011 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

N-554-01 323.90 40.00 08-02-2011 

N.V. 

Nederlandse 

Gasunie 

N-556-73 219.10 40.00 08-02-2011 

  

 

Er zijn alleen leidingen aanwezig waarvan de vervaldatum voor het gebruik van de gegevens is 

overschreden. Voor deze leidingen kunnen geen risicoberekeningen worden uitgevoerd. 

 

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 
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Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen 
 

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is 
 

 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen 

verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 

 

  

Populatie 

Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de 

aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd. De relevante populatie is weergegeven in 

figuur 2.3 

 

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 
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Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen 
  

Werken 
  

Evenement 
  

 

 

Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid 

Bouwblok 2 Wonen 100.0   

Bouwblok 1 Wonen 67.0   

Bouwblok 12 Wonen 33.6   

Bouwblok 4 Wonen 50.4   

Bouwblok 3 Wonen 86.5   

Bouwblok 6 Wonen 86.4   

Bouwblok 7 Wonen 62.4   

Bouwblok 14 Wonen 2.4   

Bouwblok 8 Wonen 93.6   

Bouwblok 10 Wonen 24.0   

Bouwblok 9 Wonen 21.6   

Bouwblok 5 Wonen 67.0   

Planlocatie Werken 300.0   

Bouwblok 11 Wonen 2.4   

Wonen 1 Wonen   70.0 

Wonen 2 Wonen   70.0 

Zonnehoeve 1 Wonen 26.0   

Zonnehoeve 2 Wonen 96.0   
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Plaatsgebonden risico 

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 

Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren 

op een achtergrondkaart. 

 

Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico 10-6 per jaar 
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Groepsrisico screening 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 

gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 

leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 

groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer 

segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is 

een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  

 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is 

de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd 

of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de 

oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een 

waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.  

 

Het maatgevende leidingdeel voor het groepsrisico wordt gevisualiseerd in figuur 4.1 

 

Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor N-

552-70 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
 

 

Groepsrisico screening ten gevolge van het bouwplan  

Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor N-552-70 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 29 

slachtoffers en een frequentie van 3.12E-008. 
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De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.621E-003 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 740.00 en stationing 

1740.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.  

 

Groepsrisico screening ten gevolge van het alternatieve bouwplan 

 

Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor N-552-70 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 211 

slachtoffers en een frequentie van 1.66E-008. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.074 en correspondeert met die 

kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 700.00 en stationing 1700.00. Voor 

deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.  

 

FN curves 

Voor de eerder genoemde bouwplannen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting van de 

resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor deze 

bouwplannen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de “slechtste” kilometer van het 

betreffende tracé. 

 

Fn curve ten gevolge van het bouwplan 

Figuur 5.1 FN curve voor N-552-70 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen 

stationing 740.00 en stationing 1740.00 
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Fn curve ten gevolge van het alternatieve bouwplan 

Figuur 5.2 FN curve voor N-552-70 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen 

stationing 700.00 en stationing 1700.00 

 
 

 Conclusies 

Het projectbureau externe veiligheid heeft de risico’s van de hogedrukaardgastransportleiding 

gelegen in de Barnewinkel berekend in relatie tot de ontwikkeling van een kantoorgebouw aan 

de Barnewinkel. 

 

Uit deze berekening wordt het volgende geconcludeerd: 

- de contour voor het plaatsgebonden risico 10-6 per jaar van de aardgastransportleiding is 

gelegen op de aardgastransportleiding; 

- het groepsrisico blijft onder 0,01 maal de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico 

wanneer het gebouw wordt geplaatst conform huidig bouwplan; 

- het groepsrisico blijft onder 0,1 maal de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico wanneer 

het gebouw tot op 5 meter afstand van de transportleiding wordt geplaatst. 

 

De externe veiligheid van de hogedrukaardgastransportleiding leidt niet tot een belemmering 

voor de ontwikkeling van het kantoorgebouw aan de Barnewinkel. 

 

Ondanks het gegeven dat externe veiligheid niet tot een belemmering leidt voor de ontwikkeling 

van het gebouw tot op 5 meter afstand van de buisleiding verdient het de aanbeveling om een 

zo groot mogelijke afstand tot de buisleiding aan te houden. Tevens kan het projecteren van het 

bouwblok nabij de buisleiding tot consequentie hebben dat andere ontwikkelingen binnen het 

gebied Barnewinkel worden belemmerd vanwege de mogelijke verplichtingen die voortvloeien uit 

de verantwoording van het groepsrisico. 
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