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Vanaf 21 april tot en met 18 mei 2016 konden inspraakreacties op het (concept) ruimtelij-
ke onderbouwing voor het omzetten van een kantoorgebouw naar woningen in het voor-
malige KPMG gebouw aan de burgemeester Rijnderslaan 10. U heeft van de gelegenheid
gebruik gemaakt uw reactie kenbaar te maken. Onze dank hiervoor.

Het plangebied ligt in de nabijheid van risicobronnen waar gevaarlijke stoffen worden ver-
voerd. Het aspect externe veiligheid moet daarom bij de besluitvorming worden betrokken.

De kans op een ongeval met een tankwagen met gevaarlijke stoffen is klein, maar niet
onmogelijk. Bij het vervoer van LPG, benzine of een giftige stof over de A9 kan een explo-
sie, brand of giftige wolk ontstaan. Bij het vervoer of lossen van LPG bij Texaco Wendels
kan een explosie ontstaan. De effecten van deze risicobronnen bereiken direct of in zeer
korte tijd het plangebied. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland adviseert de gemeen-
te Amstelveen om over de omgevingsvergunning ‘Burgemeester Rijnderslaan 10’ de vol-
gende aspecten te betrekken:

1. de mogelijke gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen;
2. de (on)mogelijkheden die personen hebben om zichzelf in veiligheid te brengen

door te schuilen of weg van de wegtransport gevaarlijke stoffen af te vluchten.
3. de hulpverlening kan een ongeval niet voorkomen en richt zich op het helpen van

slachtoffers en het veiligstellen van het gebied.

Betreft Inspraakreactie op omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Amstelveen
Midden-West - Burgemeester Rijnderslaan 10

Geachte heer/mevrouw,



Datum 19 mei 2016 Pagina 2 van 2

De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland adviseert het nemen van maatregelen in de
volgende denkrichting te overwegen:

1. bij de constructie van gebouwen rekening houden met de effecten van een
ongevalscenario met gevaarlijke stoffen.

2. (nood)uitgangen en vluchtroutes uit het gebouw van de risicobron af richten.
3. (primaire) bluswatervoorzieningen in de nabijheid van de toegangen tot het ge-

bouw borgen.
4. installaties en voorzieningen in het gebouw treffen waardoor snel de toevoer van

buitenlucht kan worden gestopt.
5. personen in het plangebied voorbereiden op de mogelijke gevaren en hoe men

moet handelen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen.
6. waar mogelijk noodplannen opstellen waarin ongevalscenario’s met gevaarlijke

stoffen zijn opgenomen en deze oefenen.

Reactie gemeente
De in het advies voorgestelde maatregelen hebben betrekking op het beperken van de ge-
volgen van een ongeval met een LPG-tank en niet op de kans op een ongeval, uitgedrukt
in het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Bij het afgeven van een omge-
vingsvergunning is het alleen wettelijk verplicht om het PR en het GR te beschouwen. Ook
kunnen alleen maatregelen opgenomen worden die ruimtelijk relevant zijn. In paragraaf
4.5 van de ruimtelijke onderbouwing worden de externe veiligheidsaspecten behandeld.
Het pand ligt binnen het invloedsgebied van de A9, waarover gevaarlijke stoffen worden
vervoerd. Dit betekent dat bekeken moet worden of het groepsrisico toeneemt en zo ja, of
die toename verantwoord wordt gevonden of niet. Uit een verkennend onderzoek van Ar-
cadis uit 2013 bleek dat herbestemming naar wonen haalbaar is. Het advies van Arcadis is
recent geactualiseerd, zie bijlage 7 behorende bij de onderbouwing. Er blijkt dat het
groepsrisico niet groter wordt dan bij de huidige planologische situatie. Aanbevolen wordt
wel om een betonnen (geluids)scherm te plaatsen langs de A9. Het gewijzigde Ontwerpt-
racébesluit voor de A9 voorziet hierin. Het pand ligt niet binnen het plasbrandaandachts-
gebied van de A9.

Het gaat in principe om een bestaand gebouw met dezelfde voorzieningen als in de huidige
situatie. In het gebouw wordt gebruikt gemaakt van een centrale WTW waardoor het mo-
gelijk is om de ventilatie van de woningen eenvoudig uit te schakelen. Ook de bluswater-
voorzieningen wijzigen niet ten opzichte van de huidige situatie. Uitgangen en vluchtroutes
uit het gebouw, van de risicobron af gericht, zijn aanwezig.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
namens dezen,

J. de Poorter
hoofd Stedelijke Ontwikkeling


