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QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID HEERLEN

BETREFT : Mijnmuseum (uitbreidingsplannen)

RO-MEDEWERKER : Ronald Meyer

BEOORDELAAR : [geef naam EV-coördinator]

IN TE VULLEN DOOR RO-COORDINATOR (PLANOLOGISCHE INBRENG VOOR QUICKSCAN)

1. KORTE PLANBESCHRIJVING

Het Mijnmuseum aan het Mijnmuseumpad 2 te Heerlen heeft uitbreidingsplannen.
Het plan betreft o.a.:

1. Uitbreiding van het bestaande Mijnmuseum met nieuwe activiteiten die aansluiten op
Mijnbouw (educatie/informatie)

2. Het gebruik van een ruimte beneden maaiveld t.b.v. activiteiten die zijn gerelateerd aan
de mijnbouw.

3. De realisatie van een horecafunctie die ondergeschikt is aan de maatschappelijke functie
(museum/culturele instelling).

(zie ook bedrijfsplan BMC, d.d. 15 oktober 2015)

IN TE VULLEN DOOR EV-COORDINATOR (MILIEUTECHNISCHE BEOORDELING)

2. BEOORDELING RISICOBRONNEN

2.1 Gebruikte bronnen
De risicovolle activiteiten in en nabij het plangebied zijn geïnventariseerd. Voor de inventarisatie van
de risicobronnen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

x professionele risicokaart;
☐ geldend(e) bestemmingsplan(en) ;
x overig: BP-Maankwartier/AVIV onderzoek

* Zoals gegevens van de Gasunie of Prorail of uit een vergunning voor milieu

2.2 Globale beoordeling
Binnen en/of in de omgeving van het plangebied zijn aangetroffen:

In het plangebied zijn geen risicobronnen aanwezig of voorzien.
Nabij het plangebied is een spoorweg aanwezig die deel uitmaakt van het Basisnet.
De vraag "Is het plan in enig invloedsgebied gelegen van een risicobron in de
omgeving" wordt per onderdeel nagelopen.
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2.3 Bevi-inrichtingen

Binnen het plangebied

De volgende inrichtingen zijn aangetroffen:
 Binnen het plangebied (Mijnmuseum) zijn geen risicobronnen

aanwezig c.q. voorzien.

In omgeving plangebied

De volgende inrichtingen zijn aangetroffen:

Tabel risicobronnen in omgeving plangebied (Mijnmuseum)

Naam Afstand tot
plangebied (m)

Invloedsgebied
in m

Conclusie

Van Dooren BV
(LPG tank)

In de Cramer 17 Ca 960 m 150 m Geen invloed te verwachten

Texaco Heerlen
VOF

Palemigerboord
399

Ca 1000 m 150 m Geen invloed te verwachten

Conclusie:
Het plan is niet gelegen in enig invloedsgebied (externe veiligheid) van inrichtingen in de
directe omgeving.

2.4 Transportmodaliteit voor vervoer gevaarlijke stoffen (weg, spoor, water)

Binnen het plangebied

Het plan (Mijnmuseum) omvat zelf geen transport modaliteiten (weg/spoor/water).

In omgeving plangebied

Gemeente Heerlen kent een Routering Gevaarlijke stoffen.

Bij wegen is daardoor een 3 deling te maken in

1: Basisnet

2: wegen aangewezen art 18 lid 1 WVGS en

3: wegen waarvoor een ontheffing nodig is.

Transportassen in omgeving plan (Mijnmuseum)
Transportas Afstand tot

plangebied
Invloedsgebied
in m

Kloosterstraat Vervoersverbod
van toepassing

160 m 200m Vervoer gevaarlijke
stoffen nvt

Looierstraat Vervoersverbod
van toepassing

190 m 200m Vervoer gevaarlijke
stoffen nvt
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Spoorlijn (Route
380)

Basisnet Spoor 15 m 200m Plangebied ligt in
invloedsgebied
spoorweg (Route 380)

Het plangebied ligt in het invloedsgebied van de spoorlijn Sittard Herzogenrath (Route 380,
spoordeel G). Dit spoordeel is onderdeel van het Basisnet spoor.

Het Basisnet geeft over het spoordeel o.a. de volgende informatie:
PR=10-6 ligt binnen spoorweg (0 meter);
PR=10-7 ligt binnen spoorweg (0 meter);
PR=10-8 ligt op 153 m van de spoorweg;
Plasbrandaandachtsgebied is  niet van toepassing;
2670 ketelwagenequivalenten met brandbaar gas (categorie A);

Kans op warme BLEVE volgens Basisnet:
A=0
B2=0

Het spoortrace kent geen snelheidsbeperking dus is rekening gehouden met een snelheid >40
km/h.

Het Mijnmuseum betreft een gebouw waarin mensen gedurende een groot deel van de dag
mensen kunnen verblijven. Uit het bedrijfsplan blijkt o.a. het volgende:
 Bestaande deel: ca 500 m2;
 Uitbreiding : ca 1280 m2 tot 1780 m2;
 Publiekbereik: 30.000 tot 50.000 bezoekers (thans is dit ca 6000 mensen/jaar);
 Verblijfsduurpubliek: gemiddeld 2 uur;
 In het plan is een filmzaal voorzien voor ten hoogste 50 personen.
In de nieuwe situatie is er gelet op het bovenstaande sprake van een kwetsbaar object.
Met personeel is geschat dat gedurende de dagsituatie er ca 55 personen aanwezig zullen zijn.

2.5 Hogedruk aardgasleidingen, K1,K2,K3-vloeistofleidingen en overige leidingen

Binnen het plangebied

De volgende leidingen zijn aangetroffen:
 Er zijn geen leidingen in het plangebied aanwezig die relevant zijn in

het kader van de externe veiligheid (BEVI/BEVT).

In omgeving plangebied

De volgende leidingen zijn aangetroffen:
 Genoemde leidingen zijn op meer dan 1000m afstand gelegen van

het plangebied. Deze afstand is dermate dat er geen invloed op het
plangebied te verwachten is.  Met andere woorden. Het plangebied is
NIET gelegen in enig invloedsgebied van genoemde leidingen.
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2.6 Inrichtingen/activiteiten die niet onder het Bevi vallen: vuurwerkopslag en –verkooppunten

Binnen het plangebied

Vuurwerklocaties:
 Binnen het plangebied is geen vuurwerkopslag c.q.

vuurwerkverkooppunt voorzien of gelegen.

In omgeving plangebied

vuurwerklocaties:
 Het plangebied is niet gegelegen in het invloedsgebied van een

opslagvoorziening of een verkooppunt voor vuurwerk.

2.7 Inrichtingen/activiteiten die niet onder het Bevi vallen: windmolens

Binnen het plangebied

Aanwezigheid windturbines:
 Niet van toepassing.

In omgeving plangebied

Aanwezigheid windturbines:
 Het plan is niet gelegen binnen de veiligheidszones van windmolens in de omgeving

2.8 Locaties voor ontplofbare stoffen civiel gebruik

Binnen het plangebied

Aanwezigheid ontplofbare stoffen voor civiel gebruik:
 Niet van toepassing.

In omgeving plangebied

Aanwezigheid ontplofbare stoffen voor civiel gebruik:
 Het plan is niet gelegen in het invloedsgebied van enige locatie waar

ontplofbare stoffen voor civiel gebruik aanwezig kunnen zijn.
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IN TE VULLEN DOOR EV-COORDINATOR

3. AANWEZIGE EN GEPROJECTEERDE OBJECTEN

3.1 Bestaande EV-relevante objecten ((beperkt) kwetsbaar)
DIT KAN EV-COORDINATOR AFSTEMMEN MET DE RO-COORDINATOR
In het plangebied bevinden zich de volgende voor EV relevante objecten:

☐ woningen, woonschepen en/of woonwagens;
☐ ziekenhuizen, bejaardenhuizen en/of verpleeghuizen;
☐ scholen en/of gebouwen voor de dagopvang van minderjarigen;
☐ gebouwen voor groepen personen, zoals kantoorgebouwen, hotels en winkels;
☐ kampeer- en/of recreatieterreinen;
x andere (beperkt) kwetsbare objecten, nl. [Mijnmuseum];
☐ geen (beperkt) kwetsbare objecten;

Maatschappelijke doeleinden (Mijnmuseum) met een oppervlak van ca
500 m2 wordt beschouwd als beperkt kwetsbaar object.

* Zoals een speeltuin

3.2 Geprojecteerde/toekomstige EV-relevante objecten ((beperkt) kwetsbaar)
DIT DIENT TE EV-COORDINATOR AF TE STEMMEN MET DE RO-COORDINATOR
In het plangebied kunnen de volgende voor EV relevante objecten worden gerealiseerd:

☐ woningen, woonschepen en/of woonwagens;
☐ ziekenhuizen, bejaardenhuizen en/of verpleeghuizen;
☐ scholen en/of gebouwen voor de dagopvang van minderjarigen;
☐ gebouwen voor groepen personen, zoals kantoorgebouwen, hotels en winkels;
☐ kampeer- en/of recreatieterreinen;
x andere (beperkt) kwetsbare objecten, nl. Mijnmuseum;
☐ geen (beperkt) kwetsbare objecten.

Het Mijnmuseum wordt uitbreid tot een oppervlak van >1500 m2. Door
deze uitbreiding wordt het een kwetsbaar object. (uitbreiding leidt tot
opschaling van beperkt kwetsbaar naar kwetsbaar)

* Zoals een speeltuin

IN TE VULLEN DOOR EV-COORDINATOR

4. BEOORDELING PLAATSGEBONDEN RISICO

4.1 Bevindingen
Ten aanzien van (beperkt) kwetsbare objecten en plaatsgebonden risico:

☐ geen (beperkt) kwetsbare objecten in contour van een plaatsgebonden risico ->
X er zijn geen plaatsgebonden risico‘s van toepassing binnen plangebied ->

Volgens Basisnet is de PR=10-6 gelegen binnen het trace van de spoorweg;
☐ (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig in een contour van een plaatsgebonden risico.
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4.2 Conclusie

x het plan is gelegen in een gebied waarvoor thans geen bestemmingsplan is vastgesteld. Dit
betekent dat de huidige situatie geen planologisch kader kent. Dit leidt er toe dat het plan als
geheel nieuwe ontwikkeling wordt gezien (toename 55 personen);
.

Aan de hand van o.a. de risicokaart (zie: www.risicokaart.nl) zijn de plaatsgebonden externe
veiligheidsrisico’s beoordeeld. Deze toets heeft uitgewezen dat binnen het plangebied en/of de
omgeving de volgende risicobron(nen) aanwezig is/zijn.
 Spoorlijn Sittard-Herzogenrath (nr 380, traject G, Basisnet spoor).

De risicocontour PR=10-6 ligt binnen het genoemde spoortracé. Het PR=10-6 heeft geen invloed
op enig deel binnen het plangebied.

IN TE VULLEN DOOR EV-COORDINATOR (MILIEUTECHNISCHE BEOORDELING)

5. BEOORDELING GROEPSRISICO

5.1 Invloedsgebied

x het plangebied valt binnen het invloedsgebied van van de spoorweg Sittard-
Herzogenrath (nr 380, traject G)

5.2 Berekening groepsrisico

x een berekening van het bestaande groepsrisico is opgesteld (zie RBMII-berekening)
UIt de berekening volgt dat de oriëntatiewaarde voor het GR wordt overschreden.

5.3 Bestaand groepsrisico bekend

x het betreft een gebied waar thans geen ruimtelijke wettelijk kader van toepassing is;

x het aantal personen neemt in de dagperiode toe met ca 55 mensen (schatting).

Bestaand groepsrisico niet bekend

x het aantal aanwezige personen neemt in geringe mate toe (met 55 mensen);

Het is duidelijk dat het plan geen noemenswaardige invloed heeft op de hoogte van het
Groepsrisico. Met en zonder het plan zal de omvang van het GR vrijwel hetzelfde
blijven.

5.4 Conclusie

Het plan leidt tot een toename van het aantal mensen met 55 personen
(dagsituatie). Deze toename is dusdanig gering dat dit een
verwaarloosbare invloed heeft op de omvang van het groepsrisico.
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Uit de RBMII-berekening blijkt o.a.:

 dat het groepsrisico de oriëntatiewaarde in geringe mate
overschrijdt;

 dat vooral de omgeving (stedelijk gebied langs de spoorweg) leidt tot
de overschrijding van de oriëntatiewaarde.

Gelet op het bovenstaande is het noodzakelijk het groepsrisico te
verantwoorden.

IN TE VULLEN DOOR EV-COORDINATOR

6. OPMERKINGEN
Ruimte voor eventuele opmerkingen coördinator EV:

In het kader van EV wordt geadviseerd vroegtijdig overleg te hebben
met de veiligheidsregio.


