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1 Inleiding  

1.1 Extern Veiligheidsonderzoek 

Ten behoeve van de beoordeling van het aspect Externe Veiligheid in het kader 
van een concept bestemmingsplan voor de uitbreiding van Camping Emmen, 
gevestigd aan de Bultweg 7 nabij Schoonebeek in de gemeente Emmen, heeft het 
team advies Externe Veiligheid van de RUD hiervoor een risicoanalyse uitgevoerd. 
Het betreft hier een actualisatie van eerder in 2014 uitgebracht advies. De QRA’s 
zijn niet bij dit rapport gevoegd, omdat deze al in bezit zijn van de gemeente 
Emmen. 
 
1.2 Ligging van het plangebied 

De ligging van het toekomstige terrein van de Camping Emmen is hieronder 
weergegeven. 
 

 
Figuur 1. Locatie plangebied 

 
1.3 Toelichting bestemmingsplan 

Het hoofdstuk fysieke veiligheid van de toelichting op het bestemmingsplan dient 
naar aanleiding van deze risicoanalyse te worden aangepast. Advies daarbij is ook 
om de tekst ‘Fysieke veiligheid’ te omschrijven als ‘Externe veiligheid’ of 
‘Omgevingsveiligheid’.  
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2 Externe Veiligheid  

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of 
handelingen met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen 
(bedrijven) of transportroutes. Op beide categorieën is verschillende wet- en 
regelgeving van toepassing. Voor inrichtingen, zoals LPG-tankstations is het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van toepassing.  

Het huidige beleid voor transportmodaliteiten staat beschreven in het Besluit 
externe veiligheid transportroutes (Bevt). Het transport van gevaarlijke stoffen via 
buisleidingen is geregeld in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).  

Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen 
centraal, namelijk het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide 
begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. 
Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt (zie figuur 2). 
 
2.1 Plaatsgebonden risico (PR) 

Voor het plaatsgebonden geldt een grenswaarde 10-6 per jaar. De grenswaarde 
geldt voor kwetsbare objecten. Daarnaast geldt voor het plaatsgebonden risico een 
richtwaarde 10-6 per jaar. De richtwaarde geldt voor beperkt kwetsbare objecten. 
 
Definitie: 
Het plaatsgebonden risico is het risico op een plaats buiten een risicobron, 
uitgedrukt in de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd 
op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon 
voorval binnen die risicobron waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. 
 
2.2 Groepsrisico (GR) 

Het groepsrisico is een maat om de kans weer te geven dat een incident met 
dodelijke slachtoffers voorkomt. Voor het groepsrisico geldt geen richt- of 
grenswaarde. Het groepsrisico wordt daarentegen afgezet tegen een 
oriëntatiewaarde en wordt bepaald binnen het invloedsgebied. In de meeste 
gevallen wordt het invloedsgebied begrensd op de 1% letaliteitzone. Het 
groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek waarin de groepsgrootte in 
aantallen wordt uitgezet tegen de kans dat een dergelijke groep het slachtoffer 
wordt van een ongeval. 
 
De oriëntatiewaarde is een ijkpunt in een systeem waarin gezocht moet worden 
naar maatschappelijk aanvaardbare grenzen.  
Dit systeem (verantwoording groepsrisico) heeft als doel: 

- het zoeken van veiligheidsmaatregelen die bij de risicobron kunnen  worden 
getroffen, 

- regulerend te werken naar concentraties mensen in de omgeving van een 
risicobron, 

- indicatie te geven voor de maatschappelijke ontwrichting, het aantal 
slachtoffers of de maatschappelijke kosten die door een ramp veroorzaakt 
kunnen worden, 

- indicatie te geven voor de mogelijkheden van hulpdiensten, 
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- alternatieven vergelijkbaar te maken. 
 

2.3 Verantwoordingsplicht 

Bij de verantwoordingsplicht gaat het om de vraag in hoeverre risico's, als gevolg 
van een ruimtelijke ontwikkeling, nog acceptabel zijn. Daarbij moet worden 
afgewogen, welke veiligheid verhogende maatregelen moeten of kunnen worden 
toegepast. Met de verantwoordingsplicht worden betrokken partijen gedwongen 
om een goede ruimtelijke afweging te maken waarin de veiligheid voor de 
maatschappij als geheel voldoende gewaarborgd wordt. Op deze manier wordt 
beoogd een situatie te creëren, waarbij zoveel mogelijk de risico's zijn afgewogen 
en geanticipeerd is op de mogelijke gevolgen van een incident. Deze afweging is 
kwalitatief van aard en richt zich op aspecten als de mogelijkheden van 
bestrijdbaarheid van een mogelijke calamiteit en de mate van zelfredzaamheid van 
de bevolking. Onderstaande figuur 3 geeft een overzicht van onderdelen die in een 
verantwoording naar voren komen. In de Handreiking Verantwoordingsplicht 
Groepsrisico zijn deze onderdelen nader uitgewerkt en toegelicht. 
 

 
Figuur 2. Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico. 

 

2.4 Beleid 

Om de externe veiligheidsrisico’s te beheersen heeft de rijksoverheid een aantal 
nota’s, circulaires en besluiten opgesteld die leidend zijn voor externe 
veiligheidstaken van de provincie en gemeenten. Het gaat daarbij om wet- en 
regelgeving waarin risiconormen zijn gesteld voor inrichtingen, transport van 
gevaarlijke stoffen en buisleidingen. 
De gemeente heeft in 2013 beleid vastgesteld voor het beleidsveld externe 
veiligheid. 
 
Risicobedrijven 
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) bevat veiligheidsnormen voor 
bedrijven die een risico vormen voor personen die buiten het bedrijfsterrein 
verblijven. Het Bevi verplicht gemeenten en provincies rekening te houden met de 
externe veiligheidsaspecten bij het verlenen van omgevingsvergunningen (milieu) 
en bij het vaststellen van een bestemmingsplan. 
Dit plan moet door de nabijgelegen mijnbouwlocatie die vanaf 2015 onder het Bevi 
valt en als een risicobedrijf wordt aangemerkt, aan het Bevi worden getoetst. 
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Buisleidingen 
Voor het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn de normen voor 
externe veiligheid in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) vastgelegd. 
De regels voor buisleidingen zijn op basis van het Bevb uitgewerkt in de 
Ministeriële regeling externe veiligheid buisleidingen. Het Bevb stelt verplicht om bij 
onder andere het vaststellen van een bestemmingsplan rekening te houden met de 
externe veiligheidsaspecten.  
Dit plan dient door de aanwezigheid van buisleidingen wel aan het Bevb te worden 
getoetst. 
 
Transport 
In de nabije omgeving van de planlocatie is geen infrastructuur aanwezig waarover 
gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. Dit ruimtelijk plan hoeft daarom niet te 
worden getoetst aan het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). 
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3 Risico-inventarisatie 

Het noordelijk deel van de camping heeft te maken met de ligging van twee 
ondergrondse buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen, namelijk 
voor aardgas en K1 vloeistoffen. Deze hogedruk aardgasleiding en K1 
vloeistofleiding vallen onder het Besluit externe veiligheid buisleidingen.  
 
Het gaat om de ligging van de volgende leidingen: 

Leidingnaam exploitant diameter product druk 

000357 NAM 101,6 mm K1 vloeistof 80 bar 

000356 NAM 203,2 mm aardgas 80 bar 

 
Ten zuiden van deze twee leiding ligt eveneens een leiding voor het transport van 
water. Deze leiding wordt verder niet in dit onderzoek beschouwd. 
 
In noordoostelijke richting ligt een mijnbouwinrichting van de NAM. Het betreft hier 
de mijnbouwlocatie “Schoonebeek 447”. Deze locatie valt onder 
mijnbouwwetgeving en daarmee ook onder het Bevi. 
 
In de figuur hieronder is de ligging van de twee buisleidingen en de 
mijnbouwlocatie  van de NAM weergegeven. 
 

 
Figuur 3. Risicobronnen (Risicokaart 22-03-2016) 

 
Verder zijn er geen risicobronnen in de omgeving die invloed hebben op deze 
planlocatie. Overige buisleidingen liggen daarvoor op een te grote afstand van de 
locatie. 
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3.1 Belemmeringenstrook 

De hogedruk aardgasleiding en de vloeistofleiding van de NAM hebben vanwege 
de maximale werkdruk van 80 bar een belemmeringenstrook van 5 meter, aan 
weerszijden van de leiding (gemeten uit het hart van de leiding). Binnen deze 
stroken mogen geen objecten worden opgericht, m.u.v. objecten die een directe 
relatie hebben tot de buisleiding. Echter de belemmeringenstroken liggen binnen 
de veiligheidszone van de K1 vloeistofleiding, waarvoor al een ruimtelijke 
beperking geldt. 
 
De hartlijn van de buisleidingen alsmede de belemmeringenstrook dienen op de 
verbeelding te worden weergegeven. 
 
3.2 Veiligheidszone (PR10-6) 

Binnen het plangebied liggen een hoge druk aardgasleiding en een hoge druk K1 
vloeistofleiding beide van de NAM. Deze veiligheidszone ligt ten noorden van de 
twee buisleidingen. Ten noorden van de leidingen worden in het plan evenmin 
objecten voorzien. Met het software programma Carola zijn de risicocontouren van 
de gasleiding berekend en met Safeti-NL van de K1-vloeistofleiding. 
 
Aardgasleiding 000356 
Het plaatsgebonden risico van de aardgasleiding is berekend met het programma 
Carola. Carola is volgens het Bevb het aangewezen rekenprogramma voor 
aardgasleidingen.  
In de figuur hierna geeft aan dat ter hoogte van de ontwikkellocatie geen 
veiligheidszone aanwezig is. De groene zone geeft de PR10-7 en de PR10-8 wordt 
met de blauwe buffer weergegeven. Voor het besluit zijn deze contouren niet van 
belang. 
 

 
Figuur 4. Risicocontour PR10E-7 en -8 Gasleiding356 
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K1 vloeistofleiding 000357 
Het plaatsgebonden risico van de K1 vloeistofleiding is berekend met het 
programma Safeti-NL. Safeti-NL is volgens het Bevb het aangewezen 
rekenprogramma voor vloeistofleidingen.  
De hoge druk K1 vloeistofleiding heeft in tegenstelling tot de aardgasleiding over 
gehele lengte wel een veiligheidszone. Deze veiligheidszone bedraagt volgens de 
risicoberekening circa 10 meter aan weerszijden van de K1 vloeistofleiding.  
 

 
Figuur 5. Risicocontour PR10E-6 K1 vloeistofleiding357(rode contour) 

 
Mijnbouwlocatie Schoonebeek 447 
Het plaatsgebonden risico van de mijnbouwlocatie is berekend met het programma 
Safeti-NL. Safeti-NL is volgens het Bevi het aangewezen rekenprogramma voor 
mijnbouwbedrijven. De QRA is opgesteld door het adviesbureau Arcadis. 
De berekende veiligheidszone is in onderstaande figuur weergegeven. 
Deze veiligheidszone ligt over het noordoostelijk puntje van de planlocatie en valt 
nagenoeg samen met de belemmeringenstroken van de buisleidingen. 
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Figuur 6. Risicocontour PR10E-6 Schoonebeek 447(rode contour) 

 
Conclusie en aanbeveling PR10-6 

 
Binnen de veiligheidszone van de buisleidingen en de mijnbouwlocatie mogen 
geen objecten worden gerealiseerd. Voor dit plan houdt dit in dat er wellicht een 
aantal stacaravans zullen moeten worden verplaatst dan wel niet gerealiseerd 
kunnen worden. 
 
De initiatiefnemer zal in zijn of haar bedrijfsvoering een en ander zodanig dienen te 
borgen dat binnen de veiligheidszone in de toekomst geen objecten gerealiseerd 
kunnen worden.  
 
Er geldt geen verplichting om de veiligheidszone op de verbeelding weer te geven. 
Wel dient in het bestemmingsplan te zijn geborgd dat binnen de veiligheidszone 
geen (beperkt) kwetsbare objecten kunnen worden gerealiseerd. Daarmee moet 
dus worden geborgd dat binnen de veiligheidszones (PR10-6) geen 
kampeerobjecten kunnen worden gerealiseerd.  
 
Het realiseren van parkeerplaatsen is veelal wel toegestaan, maar dit dient vooraf 
te worden afgestemd met de leidingbeheerder. 
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3.3 Groepsrisico 

Aardgasleiding 000356 
Het groepsrisico van de aardgasleiding is eveneens berekend met het programma 
Carola. Het groepsrisico wordt berekend binnen het invloedsgebied van de 
buisleiding. Zie hiervoor de figuur hierna. In deze figuur is tevens de 100% 
letaliteitzone weergegeven. Het invloedsgebied ligt op circa 125 meter en de 100% 
letaliteitzone ligt op circa 60 meter vanaf de leiding. 
 

 
Figuur 7. Invloedsgebied Gasleiding356 

 
Van de buisleiding 000356 is het groepsrisico met Carola berekend. Daarbij is 
gebruik gemaakt van de BAG populatieservice. Voor de camping zelf is de 
populatiepolygoon handmatig in het programma toegevoegd. 
 
Bestaande situatie 
Voor de bestaande situatie is met de volgende populatie binnen het 
invloedsgebied gerekend. 

Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Percentage Personen 

Agr. Woonbestemming Wonen 12.0   

Agrarisch bedrijf Werken 3.0   

Nieuw Amsterdamse weg 

westzijde 

Wonen 22.0   

Nieuw Amsterdamse weg 

westzijde 

Werken 10.0   

Stacaravans bestaande 

camping 

Evenement 40.0 100/ 100/ 50/ 10/ 33/ 33 

  
Hiermee rekening houdend levert dit een groepsrisico met een maximale 
overschrijdingsfactor van 10 slachtoffers en een frequentie van 7.03E-009. 
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De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 7.035E-005. 

 
 
Nieuwe situatie 
De nieuwe situatie, rekening houdend met de uitbreiding van de camping, waarbij 
51 stacaravans in het plan worden voorzien levert een toename van het 
groepsrisico op. Voor de nieuwe situatie is gerekend met de volgende populatie. 

Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid Percentage Personen 

Agr. Woonbestemming Wonen 12.0     

Agrarisch bedrijf Werken 3.0     

Nieuw Amsterdamse weg 

westzijde 

Wonen 22.0     

Nieuw Amsterdamse weg 

westzijde 

Werken 10.0     

Kampeerplaatsen 

tourplaatsen 

Evenement   130/ha 100/ 100/ 100/ 100/ 

33/ 33 

Stacaravans 1-51 Evenement 70.0   100/ 100/ 50/ 10/ 33/ 

33 

Stacaravans bestaande 

camping 

Evenement 40.0   100/ 100/ 50/ 10/ 33/ 

33 

 
Hiermee rekening houdend levert dit een groepsrisico met een maximale 
overschrijdingsfactor van 10 slachtoffers en een frequentie van 9.05E-008. 

 
 
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé voor de nieuwe situatie is gelijk 
aan 9.048E-004. 
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De camping is voor zowel de bestaande als voor de nieuwe situatie als een 
evenement gemodelleerd. Een camping is namelijk niet het gehele jaar volledig 
bezet.  
 
K1 vloeistofleiding 000357 
Het groepsrisico van de K1 vloeistofleiding is berekend met het programma Safeti-
NL. Het groepsrisico wordt berekend binnen het invloedsgebied van de buisleiding. 
Het invloedsgebied valt circa 2 meter binnen de PR10-30 contour. Zie hiervoor de 
figuur hierna. Het invloedsgebied ligt op circa 23 meter vanaf de leiding. 
 

 
Figuur 8. Invloedsgebied K1 vloeistofleiding357 

 
Van de buisleiding 000357 is het groepsrisico met Safeti-NL berekend. Daarbij is 
gebruik gemaakt van dezelfde populatie als voor de gasleiding is gebruikt. 
 
 
  

PR10
-30
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Het groepsrisico voor de bestaande situatie bedraagt maximaal 2 personen en 
wordt hieronder in de grafiek weergegeven. 
 

 
Figuur 9. fN curve bestaande situatie 

 
Het groepsrisico voor de nieuwe situatie bedraagt maximaal 3 personen.  
De ruimtelijke ontwikkeling levert een toename van het groepsrisico op ter grootte 
van 1 persoon. 
Het groepsrisico voor de nieuwe situatie wordt hieronder in weergegeven. 
 

 
Figuur 10. fN curve nieuwe situatie 

 
Mijnbouwlocatie Schoonebeek 447 
Het groepsrisico van de mijnbouwlocatie is eveneens berekend met het 
programma Safeti-NL. Het groepsrisico wordt berekend binnen het invloedsgebied 
van de mijnbouwlocatie. Het invloedsgebied valt ongeveer samen met de PR10-30 
contour. Zie hiervoor de figuur hierna. 
 
Het invloedsgebied ligt voor een klein deel binnen het plangebied. 
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Figuur 11. Invloedsgebied Mijnbouwlocatie Schoonebeek 447 

 
Het berekende groepsrisico ten gevolge van de uitbreiding van de camping 
bedraagt 2 bij een frequentie van 2,6E-10. Voor de huidige situatie bedraagt het 
groepsrisico 0.  
Het groepsrisico voor de nieuwe situatie wordt hieronder in weergegeven 
 

 
Figuur 12. fN curve nieuwe situatie 

 
3.4 Verantwoording groepsrisico 

Het groepsrisico is zowel voor de huidige als voor de nieuwe situatie bepaald. De 
nieuwe situatie levert een toename op van het groepsrisico. Met betrekking tot de 
aardgasleiding bedraagt de toename circa 7,8%. Met betrekking tot de K1 
vloeistofleiding neemt het groepsrisico met 50% toe.  
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Ten aanzien van de mijnbouwlocatie neemt het groepsrisico toe van 0 naar 2 
slachtoffers. Echter, in alle berekende situaties ligt het groepsrisico ruimschoots 
onder de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico, waardoor er sprake is van een 
laag groepsrisico. 
 
Een gedeelte van de ruimtelijke ontwikkeling ligt binnen de 100% letaliteitszone en 
de toename van het groepsrisico is groter dan 10% ten opzichte van de huidige 
situatie. Voorgaande houdt in dat niet volstaan kan worden met een beperkte 
verantwoording van het groepsrisico, maar dat een uitgebreide verantwoording 
moet plaatsvinden, zoals bedoeld in artikel 12, het derde lid van het Bevb. Dit 
houdt in dat de gemeente in haar verantwoording van het groepsrisico tevens naar 
alternatieve mogelijkheden moet onderzoeken die tot een lager groepsrisico 
leiden. Tevens moeten maatregelen worden onderzocht die kunnen leiden tot een 
lager groepsrisico nu en in de nabije toekomst. 
 
In verbande met de ligging van de belemmeringenstroken en de veiligheidscontour 
van de K1-vloeistofleiding zullen de verblijfsobjecten binnen het kampeerterrein 
zuidelijker moeten komen te liggen of moeten er een aantal plaatsen worden 
opgeheven. Door verschuiving zuidwaarts, waarbij de objecten verder van de bron 
af komen te liggen of vanwege opheffing van een aantal objecten zal dit leiden tot 
een geringer groepsrisico. 
 
Voor deze locatie zijn verder geen alternatieve locaties binnen dit perceel 
aanwezig waar een camping kan worden gerealiseerd. Maatregelen om het 
groepsrisico verder te beperken zijn niet noodzakelijk, omdat het groepsrisico al 
erg laag is in deze omgeving.  
Ten aanzien van de K1-vloeistofleiding en de mijnbouwlocatie Schoonebeek 447 is 
feitelijk geen spraken van een groepsrisico omdat het aantal slachtoffers nog 
beneden de 10 personen ligt. Theoretisch begint het groepsrisico pas bij 10 
slachtoffers te tellen. 
 
3.5 Domino effecten 

Het Bevi en het Bevb houden geen rekening met eventuele domino effecten. De 
verschillende rekenmethodieken schrijven dit overigens niet voor. In deze 
risicoanalyse is dus geen rekening gehouden met mogelijke domino effecten. 
Domino effecten zouden kunnen zijn dat de effecten van één leiding de 
naastliggende leiding zodanig kan beïnvloeden dat deze bezwijkt of lek raakt en 
daarbij ook nadelige effecten voor de omgeving op kunnen gaan treden. 
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4 Advies Veiligheidsregio Drenthe 

Op grond van het Besluit externe veiligheid buisleidingen dient de veiligheidsregio 
in verband met bereikbaarheid en bestrijdbaarheid een advies te worden 
gevraagd. De adviesaanvraag kan gericht worden aan mevrouw Esther Klap van 
de veiligheidsregio Drenthe. Haar e-mailadres is: esther.klap@vrd.nl. 
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