
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Berg en Terblijt, 6 oktober 2015 

1. Inleiding  

Men is voornemens een asielzoekerscentrum te vestigen aan de Jachthuisweg te 
Hardenberg. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Een aspect 
waarop getoetst dient te worden is externe veiligheid.  

2. Situering 

De situering van het geplande asielzoekerscentrum is in onderstaande figuur 
weergegeven.  

 
Figuur 1.1: Ligging van het plangebied 

Notitie 2015.245.02-01: 
Beperkte verantwoording tijdelijk 
asielzoekerscentrum Jachthuisweg te 
Hardenberg 



 

2 

3. Risicobronnen en planontwikkeling 

Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van de N343 en de N34. Van de 
N343 ter hoogte van het plangebied zijn geen telgegevens van transporten met 
gevaarlijke stoffen bekend. Bij Rijkswaterstaat zijn uitsluitend van het wegvak op de 
N343 ten zuiden van de N34 jaarintensiteiten beschikbaar. Op basis van deze 
gegevens vinden over deze weg jaarlijks 982 transporten met gevaarlijke stoffen 
plaats waarvan 33 transporten met LPG. Deze gegevens worden als een worst-case 
aanname gehanteerd voor de N343 ten noorden van de N34; aangezien deze 
wegvak niet is opgenomen in de tellingen van Rijkswaterstaat, zijn de 
daadwerkelijke intensiteiten ter hoogte van het plangebied naar verwachting lager. 
 
Ondanks een grote ruimtelijke scheiding ligt het plangebied tevens binnen het 
invloedsgebied van de N34; blijkende uit de telgegevens van Rijkswaterstaat 
worden over de N34 kleine hoeveelheden toxische vloeistoffen (LT3) 
getransporteerd waardoor de 1% letaliteitsafstand > 4000 meter bedraagt. 

4. Invloed planontwikkeling op risico’s 

In het rapport “Inventarisatie van de risico’s van het transport, het gebruik of de 
opslag van gevaarlijke stoffen ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging voor 
de realisatie van een tijdelijk asielzoekerscentrum aan de jachthuisweg te 
Hardenberg” (kenmerk P2015.245.01-1, uitgevoerd door Windmill,  d.d. 23 juli 2015) 
zijn de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de invloed va n het vervoer 
van gevaarlijke stoffen over de N343 en de N34 op de ontwikkeling van een 
asielzoekerscentrum. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de risico’s als 
gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg niet kwantitatief 
inzichtelijk gemaakt hoeven te worden. Echter, aangezien het plangebied zich 
bevindt binnen het invloedsgebied van de N343 en de N34, dienen de risico’s als 
gevolg van het transport over de weg meegewogen te worden in de beperkte 
verantwoording groepsrisico. Hierbij dient aandacht te worden besteed aan de 
mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van 
een ramp en de mogelijkheden tot zelfredzaamheid. Het meewegen van de risico’s 
in een beperkte verantwoording groepsrisico sluit eveneens aan bij het gemeentelijk 
extern veiligheidsbeleid, hetgeen is verwoord in de “Externe veiligheidsvisie 
gemeente Hardenberg”.  

5. Verantwoordingsplicht groepsrisico 

Met het invullen van de verantwoordingsplicht wordt antwoord gegeven op de vraag 
in hoeverre externe veiligheidsrisico's in het plangebied worden geaccepteerd en 
welke maatregelen getroffen zijn om het risico zoveel mogelijk te beperken. Het 
invullen van de verantwoordingsplicht is een taak van het bevoegd gezag. Door de 
verantwoordingsplicht worden gemeenten verplicht het externe veiligheidsaspect 
mee te laten wegen bij het maken van ruimtelijke keuzes. Deze verantwoording is 
kwalitatief en bevat verschillende onderdelen die aan bod kunnen of moeten komen. 
Ook bestaat  de verplichting om de Veiligheidsregio in de gelegenheid te stellen 
advies uit te brengen. 
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In onderhavige geval kan volstaan worden met een "beperkte verantwoording". In 
een beperkte verantwoording worden de volgende aspecten beschouwd:  
• bestrijdbaarheid;  
• zelfredzaamheid. 
 
Bestrijdbaarheid 
 
Beheersbaarheid  
De beheersbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten. 
De brandweer moet in staat zijn om haar taken goed uit te kunnen voeren om 
daarmee verdere escalatie van en incident te voorkomen. Hierbij kan gedacht 
worden aan het voldoende/ adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen en 
bluswatervoorzieningen, maar ook de brandweerzorgnorm wordt hier onder 
geschaard. Hierbij hanteert de regionale brandweer richtlijnen zoals beschreven in 
de NVBR publicatie “Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid”.  
 
Bereikbaarheid 
Uit bovengenoemde handreiking volgt het advies dat het plangebied goed 
bereikbaar moet zijn voor de hulpverleningsdiensten via twee van elkaar 
onafhankelijke aanvals-wegen, waardoor in geval van calamiteiten het plangebied 
bereikbaar is. Het plangebied is zowel vanuit noordelijke als vanuit zuidelijke richting 
over de Jachthuisweg te bereiken. Daarnaast is het plangebied in het kader van de 
calamiteitenontsluiting eveneens bereikbaar via de oprijlaan van de achter het 
plangebied gelegen woning aan de Polendwarsweg. Het plangebied is derhalve 
goed bereikbaar voor de hulpdiensten.  
 
Bluswatervoorziening 
Voor de bestrijding van een brand dienen voldoende bluswatervoorzieningen 
beschikbaar te zijn. De benodigde bluswatervoorzieningen worden aangelegd in het 
projectgebied. Hierover is advies gevraagd aan de Veiligheidsregio IJsselland. In 
haar advies houdt de Veiligheidsregio rekening met het feit dat sprake is van 
tijdelijke bouw. Vaak is bij tijdelijke bouwwerken sprake van het gebruik van andere 
materialen en constructies die zorg kunnen dragen voor een snellere 
branduitbreiding dan bij traditionele bouw. Vanuit die risicobenadering (snelle 
branduitbreiding) adviseert de veiligheidsregio wat betreft de bluswatercapaciteit 
hoger in te steken. Geadviseerd wordt m 2 geboorde putten te slaan (minimaal 60 
m3/uur), waarvoor door de Veiligheidsregio ook reeds locaties zijn aangegeven. 
Door het afsluiten van een onderhoudscontract kan de bedrijfszekerheid van deze 
putten worden geadviseerd. In overleg met de Veiligheidsregio wordt gezorgd voor 
voldoende bluswatervoorzieningen.  
 
Voor de beoordeling van de effecten in geval van een ongeval met het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over de weg wordt, op grond van het Basisnet Weg, het 
ongevalsscenario met stoffen uit categorie GF3 als maatgevend beschouwd. Dit 
betreft het (warme) BLEVE scenario. 
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BLEVE-scenario 
Een BLEVE is een afkorting voor “Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion” 
(kokende vloeistof-gasexpansie-explosie). Er bestaat een koude en een warme 
BLEVE. Een koude BLEVE ontstaat door het bezwijken van de tank door een 
mechanische inwerking op de tank. De tank botst bijvoorbeeld tegen een massief 
voorwerp. Een warme BLEVE ontstaat bij het bezwijken van de tank door een 
thermische inwerking op de tank. De tank staat in de vlammen van een brand.  
 
De directe effecten van een koude BLEVE zijn niet te bestrijden, omdat bij een 
calamiteit met enkel brandbare gassen de tank meteen expandeert. De effecten van 
een warme BLEVE (secundaire branden) dienen wel bestreden te worden door 
middel van het koelen van de tank waardoor de druk wordt weggenomen waardoor 
een warme BLEVE zou kunnen ontstaan. De brandweer heeft hiervoor over een 
langere periode voldoende bluswater nodig. Deze bluswatervoorzieningen worden 
binnen het plangebied voorzien (zie ook onder ‘bluswatervoorzieningen’).  
 
Toxisch scenario 
Over de N34 worden kleine hoeveelheden toxische vloeistoffen getransporteerd. Bij 
een ongeval met toxische gassen en vloeistoffen kan de brandweer, afhankelijk van 
de stofintensiteit en het groeiscenario, optreden door een gaswolk neer te slaan of 
een vloeistof te verdunnen met water. Een toxisch scenario op de N34 is derhalve 
op een goede manier te bestrijden.  
 
Zelfredzaamheid 
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder 
daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor 
zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen en ontvluchte. Het zelfredzame 
vermogen van personen in de buurt van een risicovolle bron is een belangrijke 
voorwaarde om grote effecten bij een incident te voorkomen. Bij een ongeval met 
een explosieve stof of brandbare vloeistof komt het neer op het zo snel mogelijk op 
veilige afstand verwijderd raken van de plaats van de dreigende explosie. De 
ontwikkeltijd van een koude BLEVE is zo kort dat hier in principe geen 
mogelijkheden voor zelfredzaamheid zijn. Bij een warme BLEVE wordt aangeraden 
de gebouwen te ontvluchten door een uitgang die van de N343 afgericht is. Ten 
aanzien van het vluchten is het van groot belang dat de situering van de 
(nood)uitgangen uit gebouwen van de risicobron af zijn gericht. In geval van 
schuilen is het zaak om een veilige plek binnen het gebouw op te zoeken buiten 
bereik van rondvliegend glas. Na afloop van een BLEVE dient het gebied ontvlucht 
te worden om de effecten door secundaire branden te vermijden.  
 
De zelfredzaamheid kan worden verbeterd door maatregelen zoals een 
waarschuwings- en alarmeringssysteem en risico-communicatie. Binnen het 
asielzoekerscentrum dient een nood/evacuatieplan aanwezig te zijn.  
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Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat er vanuit externe veiligheidsoogpunt geen belemmeringen 
voor de bouw van het asielzoekerscentrum. Vanuit de beperkte verantwoording voor 
het groepsrisico, op advies van de Veiligheidsregio IJsselland, komt naar voren de 
bluswatervoorzieningen uit te breiden. Dit wordt gedaan door het slaan van twee 
geboorde putten met een capaciteit van 60 m3. 
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