
 
 

 

 

 

         Ruimtelijke Onderbouwing  
         

 

 

 

                                    Gemeente Moerdijk   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
November 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Drogedijk 81, 4796 RH te Oudemolen 

B

a
                 

 

info@pasmaat.com 
   www.pasmaat.com  
 



Ruimtelijke Onderbouwing Drogedijk 81, 4796 RH te Oudemolen 

 

Pasmaat advies 

 

2 

 

                

  

 
 
 
 
Inhoudsopgave 
 
1.  Inleiding         3 

1.1. Aanleiding       3 
1.2. Doel        3 
1.3. Plangebied en begrenzing     3 
1.4. Geldend bestemmingsplan     4 

2.  Beschrijving bestaande en toekomstige situatie   6 
3.  Beleidskaders        9 

3.1. Inleiding       9 
3.1. Rijksbeleid       9 
3.2. Provinciaal beleid      9 
3.3. Gemeentelijk beleid      11 

4.  Milieuaspecten en overige wetgeving    13 
 4.1.2. Geluid        13 
 4.1.3. Luchtkwaliteit       13 
 4.1.4. Bodemkwaliteit      14 
 4.1.5. Externe Veiligheid      14 
 4.1.6. Bedrijven en milieuzonering     14 
 4.2. Waterhuishouding      15 
 4.3. Natuur, landschap en ecologie    15 

5.  Uitvoerbaarheid        15 

 
 
 

 



Ruimtelijke Onderbouwing Drogedijk 81, 4796 RH te Oudemolen 

 

Pasmaat advies 

 

3 

 

1. Inleiding en planvorming 
 

1.1. Aanleiding opstellen ruimtelijke onderbouwing 
 

Aan de Drogedijk 81 (4796 RH) te Oudemolen, gemeente Moerdijk, is een voormalige bedrijfswoning 

gelegen die al langere tijd te koop staat. Omdat planologisch nog steeds sprake is van een agrarische 

bedrijfswoning (er is immers nog een agrarisch bouwblok aanwezig), kan de woning niet zondermeer 

worden gebruikt als burgerwoning. Wel kan sinds de invoering van de Wet Plattelandswoningen (in 

werking getreden op 1 januari 2013) een voormalige bedrijfswoning worden omgezet naar 

plattelandswoning. In een plattelandswoning kan worden gewoond als ware het een burgerwoning, 

ondanks de eventuele belemmeringen voor geur en geluid. In dit geval is sprake van een agrarische 

bedrijfswoning in een agrarisch bouwblok maar dit bouwblok belemmert het wonen niet, aangezien 

sprake zal zijn van een plattelandswoning is, wat milieutechnisch wordt gezien als bedrijfswoning. Dit 

houdt in dat beperkingen over en weer (tussen wonen en bedrijvigheid) niet ontstaan. Om dezelfde 

reden kan een eigenaar/gebruiker van een plattelandswoning geen rechten ontlenen aan het 

omgevingsrecht, waar het gaat om bescherming tegen geur en geluid.  Omdat geen bouwkundige 

maatregelen plaatsvinden, gaat het hier slechts om een gebruikswijziging voor strijdig gebruik.  

 

 

1.2. Doel 
 

Het doel van de ruimtelijke onderbouwing is om aan burgemeester en wethouders van de gemeente 

Moerdijk de mogelijkheid te bieden om door middel van een omgevingsvergunning af te wijken van de 

vigerende bestemmingsplanregels op grond van artikel 2.12 lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo.   

 

1.3. Plangebied en begrenzing 
 

In onderstaand figuur is aangegeven waar het plangebied is gelegen. Het plangebied ligt over de 

bouwgrens van de woning met tuin.  

 
Afbeelding 1: gebied projectbesluit 
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 Figuur 2: ligging plangebied 

 

 

 
Figuur 3: planlocatie via google maps 

 

  

1.4. Geldend bestemmingsplan 
 

Het perceel is gelegen binnen het geldende bestemmingsplan “Moerdijk, Buitengebied”. In dit 

bestemmingsplan hebben deze gronden de bestemming "Agrarische Doeleinden, intensieve kwekerij”. 

Voorts rust op het perceel de dubbelbestemming “agrarisch gebied met verweving voor landbouw en 

landschaps- en cultuurhistorische waarden alsmede kenmerkende openheid”. Daarnaast zijn enkele 

aanduidingen op het perceel gelegen, namelijk de aanduiding “gebiedsaanduiding, kernrandzone” en 

de aanduiding “letteraanduiding bouwvlak”. Binnen het bouwblok is een bedrijfswoning toegestaan. 
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Het plangebied voor deze vergunningsaanvraag en ruimtelijke onderbouwing betreft de huidige 

bedrijfswoning.  Het omzetten naar burgerwoning of plattelandswoning is niet toegestaan op grond 

van artikel 5 van het bestemmingsplan. Wel is eventueel op grond van artikel 5.5, na ontheffing, een 

bedrijfswoning toegestaan, indien deze niet reeds aanwezig was. In onderhavige situatie is echter al 

een bedrijfswoning aanwezig. Omdat verder niet zal worden gebouwd of extern worden verbouwd 

bestaat verder geen strijd met de bebouwingsbepalingen van het geldende bestemmingsplan.   

De overige bouwvoorschriften zijn niet relevant omdat er geen gebouw wordt opgericht of uitgebreid.  

 

 
Figuur 3: Uitsnede vigerend bestemmingsplan        

 

 

2.  Beschrijving bestaande situatie en toekomstige situatie 
 

In de huidige situatie is sprake van een voormalige bedrijfswoning met tuin. De bedoeling is om deze 

woning te verkopen aan een eigenaar die deze woning niet als bedrijfswoning wil bewonen maar als 

plattelandswoning. De buitenruimte bestaat uit een parkeerplaats met tuin. In de omgeving zijn reeds 

woningen gelegen, met ook woonbestemmingen.  

 

In de nieuwe situatie wordt de bestaande bebouwing als gebruik getransformeerd naar een 

plattelandswoning met tuin.  

 

3.  Beleidskader 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het Rijks-, provinciale en gemeentelijke beleid.  

 

3.1. Rijksbeleid 

 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

 

Op 13 maart 2012 heeft de Minister van Infrastructuur en Ruimte haar definitieve Structuurvisie 

vastgestel zodat deze van kracht is geworden. Deze Structuurvisie is de vervanger van de Nota 

Ruimte en de Nota mobiliteit. 
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Het Rijk kiest drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor 

de middellange termijn (2028): 

• Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland; 

• Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; 

• Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden behouden zijn. 

 

Het Rijk benoemt 13 nationale belangen; hiervoor is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten 

boeken. Deze belangen zijn gelijkwaardig aan elkaar en beïnvloeden elkaar onderling. In de SVIR is 

een eerste integrale afweging gemaakt van deze belangen. Dit heeft als gevolg dat het Rijk in 

gebieden of projecten een gebieds- of projectspecifieke afweging zal maken. Indien nodig maakt het 

Rijk duidelijk welke nationale belangen voorgaan. In het MIRT wordt ook de samenhang met 

decentrale belangen en regionale opgaven besproken. 

 

Het onderhavige initiatief is op geen enkele wijze in strijd met het rijksbeleid. Het rijksbeleid is er 

immers op gericht om een leefbare omgeving te waarborgen. Het transformeren van bedrijfswoning 

naar plattelandswoning voldoet aan de Wet Plattelandswoningen. Op 1 januari 2013 is de Wet 

plattelandswoningen in werking getreden. Deze wet bevat een regeling voor agrarische bedrijven 

(veehouderijen) die niet gestopt zijn, maar waarvan de bedrijfswoning qua gebruik wordt afgesplitst. 

Deze voormalige bedrijfswoning wordt dan gezien als plattelandswoning en kan door derden, niet bij 

het bedrijf betrokken personen, worden bewoond. De plattelandswoning blijft wel onderdeel van de 

landbouwinrichting, maar vormt geen belemmering voor de bedrijfsvoering van de veehouderij. Met de 

Wet plattelandswoningen is wettelijk vastgelegd dat het planologisch regime (de agrarische 

bestemming) bepalend is voor de bescherming van de woning en niet het feitelijk gebruik als 

burgerwoning. Doordat de woning niet wordt beschermd tegen milieueffecten van de 

landbouwinrichting kunnen de landbouwinrichting en de burgerwoning naast elkaar bestaan. 

 

3.1.1. Conclusie Rijksbeleid 
 

Het rijksbeleid is of niet van toepassing op dit plangebied of het bestemmingsplan is niet in strijd met 

het rijksbeleid. Het rijksbeleid geeft geen belemmeringen voor onderhavig initiatief. De nieuwe situatie 

voldoet ook aan de Wet plattelandswoningen.  

 

 

3.2.  Provinciaal beleid 

3.2.1  Provinciale Verordening Ruimte (Brabant) 
 

Op grond van de Verordening Ruimte heeft het plangebied onder andere de aanduiding “Gemengd 

Landelijk Gebied”, waarbinnen burgerwoningen niet zijn toegestaan. Op grond van de Wet 

Plattelandswoningen is een plattelandswoning wel toegestaan, omdat daardoor geen burgerwoning 

ontstaat maar in beginsel een bedrijfswoning blijft bestaan, die kan worden gebruikt voor bewoning, 

die niet bedrijfsmatig is. Om deze reden mag deze woning ook voor bewoning worden verkocht aan 

derden.  

 

Het plangebied is buiten het bestaand stedelijk gebied gelegen, echter wel in het gebied waarin 

wonen en werken wordt gestimuleerd.  
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Omdat het plangebied wel buiten het stedelijke gebied is gelegen zijn de artikelen 3.1 en 3.2 van de 

Provinciale Verordening Ruimte van toepassing. Hierin wordt voorgeschreven dat bij een ontwikkeling 

buiten dit bestaand stedelijk gebied een zorgplicht geldt voor de ruimtelijke kwaliteit (3.1) en dat dient 

te worden bijgedragen aan een kwaliteitsverbetering van het landschap (3.2).  

Artikel 3 Bevordering ruimtelijke kwaliteit 

3.1 Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 

1. De toelichting bij een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling bevat een 

verantwoording dat:  

a. het plan bijdraagt aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit 

van het daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving, waaronder in ieder geval een goede 

landschappelijke inpasbaarheid; 

b. toepassing is gegeven aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik. 

2. Het principe van zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in het eerste lid houdt in ieder geval in dat:  

a. een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied gebruik maakt van een bestaand 

bouwperceel, tenzij in deze verordening uitdrukkelijk anders is bepaald; 

b. uitbreiding van het op grond van het geldende bestemmingsplan toegestane ruimtebeslag 

slechts is toegestaan mits de financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om de 

beoogde ruimtelijke ontwikkeling binnen dat toegestane ruimtebeslag te doen plaatsvinden; 

c. ingeval van stedelijke ontwikkeling toepassing is gegeven aan artikel 3.1.6, tweede lid, van het 

Besluit ruimtelijke ordening (ladder voor duurzame verstedelijking); 

d. een bestemmingsplan buiten bestaand stedelijk gebied bepaalt dat gebouwen, bijbehorende 

bouwwerken en andere permanente voorzieningen binnen het bouwperceel worden opgericht 

en daarbinnen worden geconcentreerd.  

3. Ten behoeve van het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit bevat de toelichting bij een 

bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid een verantwoording waaruit blijkt dat: 



Ruimtelijke Onderbouwing Drogedijk 81, 4796 RH te Oudemolen 

 

Pasmaat advies 

 

8 

 

a. in het bestemmingsplan rekening is gehouden met de gevolgen van de beoogde ruimtelijke 

ontwikkeling voor de in het plan begrepen gronden en de naaste omgeving, in het bijzonder wat 

betreft de bodemkwaliteit, de waterhuishouding, de in de grond aanwezige of te verwachten 

monumenten, de cultuurhistorische waarden, de ecologische waarden, de aardkundige 

waarden en de landschappelijke waarden;  

b. de omvang van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling, de omvang van de bebouwing en de 

beoogde functie, past in de omgeving gelet op de bestaande en toekomstige functies in de 

omgeving en de effecten die de ontwikkeling op die functies heeft, waaronder de effecten 

vanwege milieuaspecten en volksgezondheid; 

c. een op de beoogde ruimtelijke ontwikkeling afgestemde afwikkeling van het personen- en 

goederenvervoer is verzekerd, waaronder een goede aansluiting op de aanwezige 

infrastructuur van weg, water of spoor, inclusief openbaar vervoer, een en ander onder 

onverminderd hetgeen in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en elders in deze verordening is 

bepaald. 

4. Het eerste tot en met derde lid is niet van toepassing op een uitwerking van een bestemmingsplan, mits 

dat niet ouder is dan tien jaar, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de wet. 

3.2 Kwaliteitsverbetering van het landschap 

1. Een bestemmingsplan dat een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied mogelijk maakt, 

bepaalt dat die ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een fysieke verbetering van de aanwezige of 

potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie of van de extensieve 

recreatieve mogelijkheden van het gebied of de omgeving; 

2. De toelichting bij een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid bevat een verantwoording:  

a. van de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde verbetering financieel, juridisch en feitelijk is 

geborgd;  

b. dat de in het eerste lid bedoelde verbetering past binnen de hoofdlijnen van het te voeren 

ruimtelijk beleid voor dat gebied. 

3. De in het eerste lid bedoelde verbetering kan mede betreffen: 

a. de landschappelijke inpassing van bebouwing, voor zover expliciet vereist op grond van deze 

verordening;  

b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren aan 

de versterking van de landschapsstructuur of de relatie stad-land; 

c. activiteiten, gericht op behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of 

terreinen; 

d. het wegnemen van verharding;  

e. het slopen van bebouwing; 

f. een fysieke bijdrage aan de realisering van de ecologische hoofdstructuur en ecologische 

verbindingszones. 

4. Indien een kwaliteitsverbetering als bedoeld in het eerste lid niet is verzekerd, wordt het 

bestemmingsplan slechts vastgesteld indien een passende financiële bijdrage in een landschapsfonds is 
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verzekerd en wordt over de werking van dat fonds regelmatig verslag gedaan in het regionaal ruimtelijk 

overleg. 

5. In afwijking van het bepaalde in dit artikel kan de toelichting van een bestemmingsplan een 

verantwoording bevatten over de wijze waarop de afspraken over de kwaliteitsverbetering van het 

landschap, die zijn gemaakt in het regionaal ruimtelijk overleg, bedoeld in artikel 37.4, onder b, worden 

nagekomen.  

6. Het eerste tot en met vijfde lid is niet van toepassing op een uitwerking van een bestemmingsplan, mits 

dat niet ouder is dan tien jaar, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de wet. 

De provincie heeft voor de kwaliteitsverbetering uit de Verordening werkafspraken gemaakt met de 

diverse gemeentes en de kwaliteitsverbetering ondergebracht in drie verschillende categorieën, 

waarbij activiteiten die vallen onder categorie 1 nagenoeg geen kwaliteitsverbetering behoeven en aan 

projecten in categorie 3 de zwaarste eisen worden gesteld over inpassing en compensatie.  

 

Onderhavige situatie valt onder categorie 2, zodat wel een kwaliteitsverbetering wordt geëist, in die zin 

dat het plan landschappelijk moet worden ingepast. Hiertoe is een landschappelijk inpassingsplan 

gemaakt, dat hieronder is weergegeven. Hierbij is gebruik gemaakt van de Handreiking 

kwaliteitsverbetering van de Provincie.  

 

 

Hieronder is de bestaande situatie weergegeven, van de woning met tuin: 

 
 

Middels de provinciale Groenblauwe Stimuleringskader is gekozen voor het aanbrengen van een 

robuuste meidoornhaag, een amfibieënpoel, een kaphout-bosje en een aantal Hoogstamfruitbomen: 

http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl/data/9930/rodata/B050EED2-ED66-4AF6-A815-377BF65430CE/r_NL.IMRO.9930.vr2014gecons-gc01.html#_37.4_Takenregionaalruimtelijkoverleg
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3.2.2.  Conclusie provinciaal beleid 
 

Gelet op het in onderhavige paragraaf uiteengezette provinciale beleid wordt geconcludeerd 

dat voorliggende planontwikkeling niet in strijd is met het provinciale beleid. Het plan geeft een 

ruimtelijke kwaliteitsimpuls aan het – overwegende – woon/werkgebied. Voorts wordt voldaan aan de 

kwaliteitsverbetering vanuit de provincie.  
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3.3.  Gemeentelijk beleid 

3.3.1.  Structuurvisie Moerdijk 2030 

 
De gemeente Moerdijk heeft in haar Structuurvisie 2030 haar wensen en ambities verwoord tot 2030. 

Voor een kleinschalig plan als onderhavige is de structuurvisie niet direct relevant omdat de 

Structuurvisie vooral gebiedsontwikkelingen beschrijft. De Structuurvisie 2030 schrijft geeft aan dat het 

de wens van de gemeente Moerdijk is om te voorzien in een gedifferentieerd woonaanbod en 

zorgaanbod in haar kernen. Bovendien geeft paragraaf 5.2 aan dat kleinschalige ontwikkelingen 

mogelijk zijn mits deze landschappelijk worden ingepast of landschappelijk aanvaardbaar zijn. Hierbij 

is van belang dat sprake is van een verbetering van de woonkwaliteit voor derden, omdat de 

bedrijvigheid door onderhavige ontwikkeling afneemt en de voormalige bedrijfswoning zal worden 

gebuikt, als ware deze een burgerwoning. Hierdoor ontstaat reeds een verbetering voor het 

landschap. Een verdere landschappelijke inpassing is niet nodig.  

 

3.3.1.1 Conclusie Structuurvisie Moerdijk 2030 
 

In voorliggend plan wordt een bedrijfswoning getransformeerd naar een andere vorm van wonen, niet 

zijnde een burgerwoning maar een plattelandswoning.  Hierdoor is het plan niet in strijd is met het de 

structuurvisie  van de gemeente Moerdijk.  

 

3.3.2.  Visie Buitengebied 
Op 16 juli is de Visie Buitengebied vastgesteld. Hierin is opgenomen dat wanneer een bedrijfswoning 

niet langer als zodanig in gebruik is, deze woningen kunnen worden aangewezen als 

plattelandswoningen, indien gegarandeerd wordt dat sprake kan zijn van een goed woon- en 

leefklimaat. Het agrarische bedrijf mag niet worden belemmerd. Op het perceel is nu sprake van een 

champignonkwekerij die aanwezig is. Een dergelijk bedrijf valt niet onder de Wet geurhinder en 

veehouderij. Een Champignonkwekerij valt binnen SBI-code 0113.4. Volgens lijst 1 van bijlage 1 van 

de VNG-brochure betreft dit een bedrijf met milieucategorie 2. De maatgevende milieuaspecten van 

een champignonkwekerij algemeen zijn volgens de VNG-brochure geluid en geur. De richtafstand 

behorende bij een SBI-code is de afstand tussen enerzijds de grens van de bestemming die 

bedrijfsactiviteiten toestaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een woning die 

volgens het bestemmingsplan mogelijk is. De bij SBI-code 0113.4 behorende (maatgevende) 

richtafstand bedraagt voor een rustige woonwijk 30 m en voor een gemengd gebied 10 m. Aan beide 

afstandsnormen wordt voldaan, zodat een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd en 

het bedrijf zal niet worden gehinderd door de woning.  

 

3.3.3 Parkeerbeleidsplan 
In het parkeerbeleidsplan 2015 van de gemeente Moerdijk wordt aangegeven dat parkeren in beginsel 

dient te voldoen aan de gemeentelijke parkeereisen en dat parkeren op eigen terrein dient plaats te 

vinden. Volgens het beleidsplan dient een woning als deze minimaal 2 parkeerplaatsen te hebben. Op 

eigen terrein kan volledig worden geparkeerd. Het terrein was immers bedoeld als parkeerplaats bij 

een bedrijfswoning. Er ontstaat een positieve parkeerbalans omdat er in vergelijking tot de 

bedrijfswoning minder parkeerplaatsen nodig zullen zijn. Voor de woning zijn 2 parkeerplaatsen 

aanwezig. Deze zijn op onderstaande tekening aangegeven: 
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3.3.2.1  Conclusie Parkeerbeleidsplan 
 

Op eigen terrein zullen twee parkeerplaatsen worden gecreëerd waarmee het initiatief reeds voldoet 

aan het parkeerbeleidsplan. Hiermee wordt voldaan aan het parkeerbeleid van de gemeente Moerdijk.  

 

3.3.4.  Overig beleid 
In de Paraplunota Maatschappij 2014-2030 zijn de ambities uitgewerkt om te bouwen aan een 

duurzame samenleving. Deze Paraplunota is de laatste in de rij, eerder zijn de Paraplunota’s 

Leefomgeving en Economisch Klimaat vastgesteld. De gezamenlijke ambitie van de drie 

Paraplunota’s is een duurzame woon-, werk en leefomgeving. De Paraplunota Maatschappij kent vijf 

thema’s, te weten wonen, gezondheid, woonomgeving, sociale structuur en ondersteuning. Elk thema 

heeft een eigen ambitie die is uitgewerkt in doelen en een uitvoeringsstrategie.  

 

Bij wonen streeft de gemeente naar een passende woningvoorraad en zet de gemeente in op 

levensloopbestendigheid, duurzaamheid en veiligheid van met name de bestaande woningvoorraad. 

Verder streeft de gemeente dat meer inwoners kiezen voor een gezonde levensstijl. Er wordt daarbij 

ingezet op een goede en veilige woonomgeving gebaseerd op behoefte en draagvlak. Daarnaast is 

een goede sociale structuur een basis voor levendige kernen en ondersteuning in de directe 

omgeving. Van belang is dan dat ondersteuning op elkaar is afgestemd en dat de ondersteuning zo 

dichtbij mogelijk wordt aangeboden, met voorkeur in iemands directe woonomgeving.  

 

De woning is reeds levensloopbestendig ingericht met alle voorzieningen op de begane grond. Voorts 

is er in de zeer directe omgeving nog een woning aanwezig, van waaruit eventueel mantelzorg is te 

verlenen. In ieder geval is er sociale controle op en vanuit onderhavige woning op derden en elkaar. 

Hiermee wordt voldaan aan de genoemde Paraplunota’s. Het plan is besproken met de omgeving en 

vanuit de omgeving zijn geen bezwaren geuit. Men kan zich vinden in de planvorming.  
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Omdat het plan in strijd is met het bestemmingsplan betekent dit dat de Ladder voor Duurzame 

Stedelijke Ontwikkeling moet worden doorlopen, conform artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke 

ordening. 

 

Bij nieuwe ontwikkelingen dient (conform artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening) in de toelichting van 
het bestemmingsplan aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

1. Er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele 

regionale behoefte (nut en noodzaak); 

2. Indien uit de beschrijving, bedoeld in punt 1, blijkt dat er sprake is van een actuele regionale 

behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied 

van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door 

herstructurering, transformatie of anderszins. 

 

Volgens jurisprudentie van de Raad van State van 18 december 2013, nummer 201302867/R4 en 

nummer 201308263/2/R4 valt het toevoegen van een enkele woning of een klein bedrijfje nu 

buiten de term “stedelijke ontwikkeling”. Er hoeft dus niet regionaal worden afgestemd. Verder is 

geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, omdat een bestaande bedrijfswoning wordt 

getransformeerd.  

 

3.3.3.1  Conclusie gemeentelijk beleid 
 

Voor onderhavige situatie geldt dat het transformeren van een bedrijfswoning naar een 

plattelandswoning voldoet aan het gemeentelijke beleid. Er is sprake van een goed woon- en 

leefklimaat omdat de champignonkwekerij op meer dan 30 meter afstand van de woning is gelegen. 

Dit betreft alleen de nieuwbouw. De tussenliggende bebouwing wordt gebruikt voor opslag van 

materialen, zowel privé als bedrijfsmatig. Deze bebouwing vormt ook een buffer tussen de woning en 

het bedrijf waar de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Het is niet de bedoeling om het champignonbedrijf 

uit te breiden. Het bedrijf heeft ook geen bezwaar tegen onderhavige ontwikkeling. De woning op 

nummer 83 wordt verhuurd als bedrijfswoning, aan mensen die werken in de kwekerij. Voorts wordt in 

de werkplaats achter het woonhuis 83 hobbymatig aan auto’s geknutseld. Dit is echter geen 

belemmering voor onderhavig plan, omdat er geen sprake is van spuiten en lassen.   

 

3.3.5. Archeologie en cultuurhistorie 
 

In 1998 is door de betreffende landen het Verdrag van Malta gesloten, waarin de doelstelling is 

verankerd tot bescherming en het behoud van archeologische waarden. In het kader van de 

ruimtelijke ordening dient deze bescherming van archeologische waarden te worden meegewogen in 

de besluitvorming.  De gemeente Moerdijk heeft dit gestalte gegeven in de erfgoedverordening.  

 

Voorts heeft de gemeente Moerdijk haar archeologiebeleid vastgesteld. Hierin is – onder andere – 

opgenomen dat op grond van de gemeentelijke archeologische beleidskaart sprake is van een lage 

verwachting, zoals in casus het geval is (beleidsgebied 8) geen verbod tot werkzaamheden geldt, 

indien geen MER-plicht aanwezig is. Voor het omzetten van een bedrijfswoning naar 

plattelandswoning geldt geen MER-plicht, zodat er geen belemmering is op het gebied van 

archeologie, om de woning te transformeren. Een gedeelte van het perceel valt ook in beleidsgebied 

9, waar geen archeologische verwachting (meer) is. Voor dit gebied zijn geen archeologische 

belemmeringen om de woning te transformeren.  

 

Hieronder is de Archeologische beleidskaart weergegeven: 
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Voor het aspect cultuurhistorie is van belang dat de locatie is gelegen naast het voormalige Fort 

Beaufort: 

 

 
 

Onderhavige ontwikkeling voorziet echter slechts in een interne gebruikswijziging en het pand zelf 

bevat geen cultuurhistorische waarden. Bovendien is het gebouw buiten de zone gelegen waarin 

beschermde cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. Het omzetten van het gebruik naar 

plattelandswoning is daarom niet in strijd met de cultuurhistorische waarden van het voormalige, 

naastgelegen fort. 

 

 

3.3.4.1 Conclusie Archeologie en cultuurhistorie 
Onderhavig plan verstoort de bodem niet en er is sprake van een lage archeologische verwachting in 

dit plangebied, zodat archeologisch onderzoek niet nodig is. Het plan is niet in strijd met de 

cultuurhistorische waarden van het voormalige, naastgelegen fort.  
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4.  Milieuaspecten 
 

4.1. Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de verschillende milieu-aspecten en onderzoeken die van 

belang zijn in het kader van een goede ruimtelijke ordening, waar het ruimtelijke plan aan moet 

voldoen.  

 

4.1.1. Milieueffectrapportage 

 

Voor onderhavig bestemmingsplan is geen milieueffectrapportage vereist; het plan is niet gelegen 

binnen een beschermd natuurgebied en ook niet dusdanig van omvang dat hierdoor nadelige 

milieueffecten te verwachten zijn in die zin dat een dergelijke rapportage vereist is.  

 

Conclusie 

De ontwikkeling van het wijzigen van een functie van bedrijfswoning naar plattelandswoning is geen 

activiteit die wordt genoemd in de c of d lijst van het Besluit milieueffectrapportage van de Wet 

milieubeheer. 

 

4.1.2. Geluid 

De Wet geluidhinder (Wgh) geeft regels wanneer een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd 

en waar dit aan moet voldoen. Een aantal belangrijke aspecten zijn: 

- Bij een voorgenomen wijziging van een bestemmingsplan binnen een geluidzone is een 

akoestisch onderzoek noodzakelijk. Bij hogere geluidbelasting dan de voorkeurswaarde kan 

een hogere grenswaarde nodig zijn. 

- De bevoegdheid voor het vaststellen van een hogere waarde ligt in de meeste gevallen bij de 

gemeente, met in het akoestisch onderzoek verplichte aandacht voor mogelijke maatregelen 

en de motivatie. 

- Eenheid van de geluidbelasting is de Lden (Lday, evening, night) in dB, een Europese 

dosismaat voor geluid voor weg- en railverkeer. De Lden staat voor het jaargemiddelde A-

gewogen geluidsniveau over een etmaal. De voorkeurswaarde voor wegverkeerslawaai 

bedraagt Lden = 48 dB, voor railverkeer is dat Lden = 55 dB. 

- De Wet op de plattelandswoningen heeft een wijziging op de Wet geluidhinder tot gevolg 

gehad, in die zin dat geluid vanuit de eigen inrichting op de plattelandswoning niet tot een 

belemmering mag leiden.  

 

In de Wgh is geregeld dat bij een bestemmingsplanwijziging een akoestisch onderzoek de gevolgen 

voor geluidgevoelige objecten binnen de zone in beeld moet brengen. Uitgangspunt is dat voor alle 

woningen binnen de zone de voorkeursgrenswaarde van Lden=48 dB voor wegverkeer en Lden =55 

dB voor railverkeer wordt gerealiseerd. Bij hogere waarden moet uit akoestisch onderzoek blijken 

welke maatregelen nodig zijn om wel aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. 

 

4.1.2.1 Wegverkeer 

Het plan voorziet niet in het mogelijk maken van een nieuwe geluidsgevoelige functie, omdat zowel 

een bedrijfswoning, burgerwoning als plattelandswoning een geluidsgevoelig object zijn. Het aspect 

geluid vormen hiermee geen belemmering voor realisatie van het plan. Voor de Wet geluidhinder 

ontstaat geen nieuwe situatie. Een hogere grenswaarde is niet nodig.  
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4.1.2.2  Spoorverkeer 

Ook rondom spoorwegen ligt een wettelijk vastgelegde geluidzone. In deze situatie is geen spoorweg 

in de omgeving aanwezig waarmee rekening dient te worden gehouden.  

 

4.1.2.3 Conclusie Geluid 

Het aspect geluid vormt hiermee geen belemmering voor realisatie van het plan. Een hogere 

grenswaarde is niet nodig.  

 

4.1.3. Luchtkwaliteit 

Voor luchtkwaliteit is de Wet luchtkwaliteit van toepassing. Deze wet is onder meer verder uitgewerkt 

in het Besluit niet in betekenende mate en de Regeling niet in betekenende mate. In het Besluit niet in 

betekenende mate is vastgelegd dat wanneer een ontwikkeling niet meer bijdraagt dan 3% aan de 

grenswaarde, deze niet getoetst hoeft te worden aan de wettelijke grenswaarden. Hierin staat dat 

meer dan 1,2 microgram stikstofdioxide en/of fijnstof per m3 wordt aangemerkt als in betekenende 

mate. 

 

4.1.3.1 Conclusie Luchtkwaliteit 

In de Regeling niet in betekenende mate is dit doorvertaald naar 1.500 woningen, ofwel 7.500 

verkeersbewegingen (uitgaande van 5 verkeersbewegingen per woning, conservatieve aanname 

conform de ASVV 2004). De ontwikkeling van één plattelandswoning in plaats van een bedrijfswoning 

resulteert conform de Regeling niet in betekenende mate niet in een significante verslechtering van de 

luchtkwaliteit en hoeft daarom niet te worden getoetst aan de wettelijke grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De ontwikkeling voldoet daarmee aan het wetgevende kader voor luchtkwaliteit, zoals 

vastgelegd in hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer.  

 

4.1.4. Bodemkwaliteit 

Het is wettelijk geregeld (Wbb en bouwverordening) dat bouw pas kan plaatsvinden als de bodem 

geschikt is (of geschikt is gemaakt) voor het beoogde doel. Een nieuwe bestemming mag pas worden 

opgenomen, als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of 

aangepaste bestemming.  

Indien sprake is van een verdachte locatie dient onderzocht te worden in welke mate de bodem 

verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft voor de 

uitvoerbaarheid van het plan. 

 

Wanneer (een deel van) de bodem in het plangebied verontreinigd is, moet worden aangetoond dat 

het bestemmingsplan, rekening houdend met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is. Een 

bodemonderzoek mag niet meer dan vijf jaar oud zijn en moet een vastgestelde informatiekwaliteit 

bieden. Indien aan die voorwaarden niet kan worden voldaan, dient aanvullend onderzoek plaats te 

vinden. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de bodem niet geschikt is voor het beoogde doel, dient 

vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden een bodemsanering te worden uitgevoerd om de bodem 

wel geschikt te maken, of dient de aanvraag te worden geweigerd. Het bodemloket 

(www.bodemloket.nl) is geraadpleegd en hieruit blijkt de locatie geen verdachte locatie te zijn. 

Bovendien wijzigt het bouwwerk niet, zodat bodemonderzoek verder niet nodig is.  

 

4.1.4.1 Conclusie bodem 

De grond wordt niet nader geroerd waardoor bodemonderzoek niet nodig is. Bovendien is dit perceel 

als onverdacht aangemerkt voor bodemverontreiniging. Het beoogde gebruik wordt niet belemmerd 

door de bodemsituatie en de bodemkwaliteit wordt niet bedreigd door de nieuwe functie.  

http://www.bodemloket.nl/
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4.1.5. Externe Veiligheid 

In het kader van de Wet milieubeheer dient in ruimtelijke planvorming te worden beoordeeld of de 

externe veiligheid in het geding is in die zin dat er dient te worden getoetst of een ontwikkeling een 

beperkt (kwetsbaar) object is en of deze wordt geprojecteerd in een veiligheidszone van een inrichting, 

weg of buisleidingenzone. Het aspect externe veiligheid kan relevant zijn vanwege bedrijven 

(inrichtingen) die met gevaarlijke stoffen werken en vanwege het transport van gevaarlijke stoffen over 

weg, water en spoor en door buisleidingen.  

4.1.5.1 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 

Het Bevi is gericht aan het bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke 
ordening en heeft onder meer tot doel om bij nieuwe situaties toetsing aan de risiconormen te 
waarborgen. In de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn o.a. standaardafstanden 
opgenomen waarbij wordt voldaan aan de grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico. 
  
Het Bevi is van toepassing op vergunningplichtige risicovolle bedrijven en de nabijgelegen al dan niet 
geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten. In artikel 2, lid 1 van het Bevi is opgesomd wat wordt 
verstaan onder risicovolle bedrijven. Voor de toepassing van het Bevi, wordt een nieuw ruimtelijk 
besluit gezien als een nieuwe situatie. 
  
Aanwezige Bevi-bedrijven 
Om te bepalen of er in de directe omgeving bedrijven zijn gelegen waarop het Bevi van toepassing is, 
is het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS) als ook de professionele risicokaart 
geraadpleegd. Een uitsnede uit de professionele risicokaart is hieronder weergegeven:  
 

 

Uit deze kaart blijkt dat de ontwikkeling is gelegen buiten de invloedsgebieden van risicovolle 

inrichtingen. Op grotere afstand (respectievelijk 835 meter en 924 meter) zijn wel risicovolle 

inrichtingen aanwezig maar deze afstanden zijn ruim voldoende. Wel is het gehele gebied gelegen 

binnen de invloedszone van Shell. Hiervoor heeft de omgevingsdienst een standaard verantwoording 

van het groepsrisico opgesteld. Ook de brandweer heeft een standaard rapport hiervoor gemaakt, hoe 

om te gaan met deze materie. Van belang is dat beide rapporten geen onderscheid maken tussen 

burgerwoningen, bedrijfswoningen of plattelandswoningen. Wel wordt onderscheid gemaakt voor 

woningen waar kwetsbare personen worden gehuisvest, omdat deze minder zelfredzaam zijn. 

Onderhavig plan voorziet in het omzetten van een bedrijfswoning naar plattelandswoning, wat niet 

relevant is voor de verantwoording van het groepsrisico. Het aantal kwetsbare personen neemt 

derhalve niet toe. Hierdoor wordt voldaan aan de beide rapportages en kan het project doorgang 

vinden. Het groepsrisico hoeft verder niet te worden beoordeeld. De Standaad Verantwoording 

Groepsrisico van de gemeente Moerdijk is als bijlage bij de Ruimtelijke Onderbouwing gevoegd.  
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4.1.5.2 Transport en externe veiligheid buisleidingen 

Beoordeling van de risico’s veroorzaakt door het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, het 
water en de weg dient plaats te vinden aan de hand van het Besluit externe veiligheid transport 
(Btev). Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen langs transportassen die deel uitmaken van het Basisnet 
Weg, Water en/of Spoor kan de berekening van het plaatsgebonden risico achterwege blijven.  
  
Door het inwerking treden van het Btev moet voor sommige transportassen rekening worden 
gehouden met het Plasbrandaandachtsgebied (PAG). Het PAG is het gebied tot 30 meter van de 
transportas waarin, bij de realisering van kwetsbare objecten, rekening dient te worden gehouden 
met de effecten van een plasbrand. Indien binnen het invloedsgebied van een transportas nieuwe 
ontwikkelingen zijn voorzien en er een overschrijding van de oriënterende waarde van het 
groepsrisico of een toename van het groepsrisico optreedt, dient bij de vaststelling van het ruimtelijk 
besluit, het groepsrisico te worden verantwoord. 
  
Transport 
Om te bepalen of er in de directe omgeving van het plangebied risicorelevante transportassen zijn 
gelegen is de professionele risicokaart geraadpleegd. De onderstaande transportassen zijn 
beoordeeld.  
 
- Rijks-, vaar- en spoorwegen 
Het plangebied ligt op meer dan 200 meter van een rijks-, vaar- of spoorweg waarover transport van 
gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Gelet hierop zijn risicoberekeningen niet noodzakelijk en hoeven er 
geen beperkingen te worden gesteld aan het ruimtegebruik binnen het plangebied. 
   
- Buisleidingen  
Om te bepalen of er in de directe omgeving buisleidingen zijn gelegen, is het RRGS geraadpleegd. 
Uit het RRGS blijkt dat er binnen en in de nabijheid van het plangebied,  relevante buisleidingen zijn 
gelegen. De planlocatie is niet binnen de PR-contour gelegen noch binnen een invloedsgebied 
gelegen.  

 

4.1.5.3 Conclusie externe veiligheid 

Door de functiewijziging neemt het aantal personen op deze locatie niet toe, waardoor het 

groepsrisico in alle gevallen hetzelfde blijft. Voorts wordt voldaan aan de normen voor het 

plaatsgebonden risico omdat de planlocatie niet is gelegen binnen een PR10-6 contour van een 

transportroute, buisleiding of risicovolle inrichting.  

4.1.6. Bedrijven en milieuzonering 

Een goede ruimtelijke ordening beoogt het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door 

milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen 

tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) 

worden hinder en gevaar voorkomen en wordt het bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen 

aanvaardbare voorwaarden te vestigen. 

 

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt getoetst conform: 

• VNG handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’(editie 2009); 

• Wet milieubeheer. 

VNG handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ 

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeente doet in de publicatie ’Bedrijven en milieuzonering’ (editie 

2009), een handreiking ten behoeve van de afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu op 

lokaal niveau.  
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Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven 

gesitueerd worden en dat nieuwe bedrijven een passende locatie ten opzichte van woningen krijgen. 

De publicatie heeft bedrijven ingedeeld in categorieën met bijbehorende gewenste afstand tot 

milieugevoelige functies. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de bestemmingsgrens van 

de bedrijven en anderzijds de gevel van een woning. De adviesafstanden hangen samen met 

gebiedskenmerken.  Naast het omgevingstype rustige woonwijk kent de VNG-handreiking ook het 

omgevingstype gemengd gebied. 

 

Wanneer sprake is van het omgevingstype gemengd gebied kunnen de richtafstanden tussen 

milieubelastende en milieugevoelige functies, voor met name het aspect geluid, met één afstandsstap 

verlaagd worden, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat. Het aspect geluid is 

veelal het maatgevende aspect. Een gemengd gebied is een gebied met een variatie aan functies; 

 

Zoals reeds gesteld onder het kopje Externe Veiligheid zijn diverse inrichtingen aanwezig in de 

omgeving. Dit betroffen alleen de inrichtingen die relevant zijn voor het Bevi. Naast deze eerder 

genoemde inrichtingen zijn nog meer bedrijven in de omgeving aanwezig. Omdat de 

champignonkwekerij op 30 meter afstand is gelegen en op grond van de SBI-code deze afstand 

voldoende is, is bedrijfshinder verder niet aan de orde.  

 

4.2. Waterhuishouding 

 

Sinds 2003 is bij ruimtelijke plannen een zogenaamde watertoets wettelijk verplicht. Het doel van de 

watertoets is de effecten van de voorgenomen ontwikkeling op het watersysteem in beeld te brengen 

en eventuele negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken door het nemen van maatregelen.  

 

De gemeente is niet primair verantwoordelijk voor alle watertaken, maar moet de waterbelangen wel 

goed beschrijven en afwegen binnen de ruimtelijke ordening. Een van de instrumenten hiervoor is de 

verplichte watertoets. De watertoets houdt in dat het Waterschap beoordeeld of de waterbelangen 

voldoende betrokken zijn. De voor de gemeente en waterschap van belang zijnde wateraspecten zijn 

hieronder beschreven. Volgens de Wet gemeentelijke watertaken (2008) is de gemeente 

verantwoordelijk voor het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater en hemelwater. De 

gemeente mag vervolgens zelf bepalen op welke wijze het ingezamelde hemelwater wordt verwerkt. 

Verder heeft de gemeente de zorgplicht om structurele problemen als gevolg van een voor de 

gebruiksfunctie nadelige grondwaterstand in openbaar bebouwd gebied te voorkomen of te beperken.  

 

Vanaf 1 november 2003 zijn de overheden wettelijk verplicht om alle ruimtelijke plannen, die 

van invloed zijn op de waterhuishouding, voor advies voor te leggen aan de waterbeheerders. 

 

Niet alle ruimtelijke plannen behoeven de watertoets te doorlopen. Daartoe heeft het 

waterschap een stroomschema, met daarbij behorende notitie ondergrens, opgesteld waaruit 

het toepassingsbereik van de watertoets blijkt. Tot  2000m2 verharding geldt een vrijstelling van het 

Waterschap. Dit houdt in dat slechts een waterbelang aanwezig is als er meer wordt verhard dan 

2000m2.  

 

Bij onderhavig initiatief is geen sprake van extra verharding maar een afname van verharding. Aan de 

buitenzijde zal een gedeelte van de huidige verharding worden omgezet in tuin wat de infiltratie van 

hemelwater ten goede komt. Het pand is reeds aangesloten op de riolering, waarin niets hoeft te 

wijzigen. Hemelwater wordt op eigen terrein opgevangen en in de bodem geïnfiltreerd (zoals gezegd, 

in de tuin).  
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4.2.1 Conclusie waterhuishouding 
 

Gelet op vorenstaande vormt het onderdeel Water geen belemmering voor onderhavig initiatief. Er 

wordt sowieso niet verhard maar als er al zou worden verhard dan blijft dit onder de vrijstellingsgrens 

van 2000m2.  

 

4.3. Natuur, landschap en ecologie 
 

Inleiding 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient bij ieder ruimtelijk initiatief te worden beoordeeld 

of het plan natuurwaarden kan verstoren die in strijd is met de natuurwetgeving zoals de Flora-en 

Faunawet.  

 

Beoordeling 

De belangrijkste natuurwaarden zijn vastgelegd in de gebiedsgericht beleid. Hiervoor zijn 

Natuurbeschermingsgebieden, Habitatrichtlijngebieden en Vogelrichtlijngebieden aangewezen.  

 

Gebiedsbescherming 

Voor de gebiedsbescherming zijn in het kader van de Europese richtlijnen in Nederland speciale 

beschermingszones aangewezen met een hoge wettelijke bescherming. Hiervoor zijn Natura 2000-

gebieden en gebieden onderdeel uitmakend van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) opgenomen. 

 

Soortbescherming 

Op basis van de Flora- en faunawet zijn gebieden aangewezen voor de bescherming van dier- en 

plantensoorten. De werkingssfeer van de Flora- en faunawet is niet beperkt tot of gerelateerd aan 

speciaal aangewezen gebieden, maar geeft soorten overal in Nederland bescherming. Op grond van 

de Flora- en faunawet gelden algemene verboden tot het verwijderen van groeiplaatsen van 

beschermde plantensoorten en het beschadigen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. 

 

Zorgplicht 

De zorgplicht Flora- en faunawet is mede van toepassing op de beschermde soorten waarvoor geen 

ontheffing hoeft te worden verkregen. Dit houdt in, dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen 

voor alle in het wild levende dieren en planten (inclusief hun leefomgeving). 

Concreet betekent dit dat bij een ruimtelijke ingreep rekening moet worden gehouden met alle 

aanwezige dieren en planten door middel van planning en uitvoering. Voor alle flora en fauna geldt de 

zorgplicht.  

 

4.3. Conclusie Natuur, landschap en ecologie 
 

Er vinden geen dusdanige werkzaamheden plaats die tot verstoring van natuurwaarden kunnen 

leiden. Er is slechts sprake van het wijzigen van een functie. Uit de gegevens van het natuurloket 

blijken overigens ook geen bijzondere waarden in of direct rond het plangebied aanwezig te zijn.  

 

5.  Uitvoerbaarheid 
 

5.1. Inleiding 
 

Naast het toetsen aan diverse aspecten op het gebied van beleid en milieu, die ook dienen als toets of 

een ruimtelijk plan uitvoerbaar is, dient een plan ook te worden getoetst aan economische en 

maatschappelijke uitvoerbaarheid.  
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5.2. Economische uitvoerbaarheid 

 
Op grond van de Grondexploitatiewet dient een exploitatieplan te worden vastgesteld bij het 

vaststellen van het bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan, tenzij de economische uitvoerbaarheid 

anderszins is gegarandeerd, bijvoorbeeld door het afsluiten van een anterieure overeenkomst. Met 

initiatiefnemers is een anterieure overeenkomst gesloten.  

 

5.3. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

 

De eerste stap in de procedure wordt gevormd door het indienen van alle stukken, bestaande uit 

de bouwtekeningen, vergezeld van voorliggende ruimtelijke onderbouwing (planafwijkingsbesluit) en 

de bijbehorende milieuonderzoeken. De omwonenden zijn reeds door de initiatiefnemer in kennis 

gesteld. Na het toetsen van de complete aanvraag (inclusief alle benodigde vergunningen) wordt het 

ontwerpbesluit 6 weken ter visie gelegd, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld een 

zienswijze in te dienen. Na de termijn van tervisielegging worden de zienswijzen beoordeeld en wordt 

(in geval van ongegrondverklaring van deze zienswijzen) de omgevingsvergunning verleend. 

 

5.4. Vooroverleg 

Er heeft reeds vooroverleg plaatsgevonden met de provincie Noord-Brabant, het Waterschap 
Brabantse Delta en met de Veiligheidsregio en brandweer.  
 
1. Provincie Noord-Brabant 
 
De Provincie geeft aan dat getoetst moet worden aan kwaliteitsniveau 2 en dat een landschappelijke 
inpassing plaats moet vinden. Hieraan is inmiddels voldaan. Er is een erfinrichtingsplan opgesteld, 
waarbij een keuze is gemaakt uit het Stika-menu voor landschappelijke inpassing.  
 
2. Waterschap Brabantse Delta 
 
Het Waterschap geeft een positief wateradvies. Wel moet worden voldaan aan de eisen van de Keur, 
indien in of rondom oppervlaktewaterlichamen of waterkeringen werkzaamheden worden uitgevoerd. 
Dit is voor dit planvoornemen echter niet het geval.   
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Onderwerp 

Voorontwerp-omgevingsvergunning ‘Drogedijk 81 Oudemolen’ 

 

 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 

op de voorontwerp-omgevingsvergunning ‘Drogedijk 81 Oudemolen’. 

 

Wij hebben ons beperkt tot de vraag hoe het project zich verhoudt tot de 

provinciale belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijke beleid relevant 

zijn. Uw voorontwerp omgevingsvergunning geeft ons aanleiding tot het maken 

van de volgende opmerking ten aanzien van het aspect kwaliteitsverbetering van 

het landschap (artikel 3.2 Verordening ruimte). 

 

De ontwikkeling wordt geclassificeerd als een zogenaamde categorie 2 situatie, 

wat betekent dat een landschappelijke inpassing verplicht is.  
Daargelaten dat volgens het afsprakenkader ‘kwaliteitsverbetering van het 
landschap in de regio West-Brabant’ plattelandswoningen onder categorie 1 
van het afsprakenkader vallen kunnen wij u inhoudelijk niet volgen in de 
gegeven redeneringen op de bladzijden 7 en 9 van de overlegde 
onderbouwing. De omgevingsvergunning heeft tot doel het enkele feit dat ter 
plaatse tevens burgerbewoning in het kader van de Wet plattelandswoningen 
wordt toegestaan.  
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Datum 

26 juli 2016 

Ons kenmerk 

C2193586/4046057 

  2/2 

Niet valt in te zien dat daarmee de woonkwaliteit van de omliggende woningen 
wordt verbeterd en dat ook minder verkeersbewegingen plaatsvinden omdat er 
geen klanten en leveranciers meer op het perceel zullen komen. Deze situatie 
doet zich, naar onze mening, slechts voor indien het bedrijf ter plaatse wordt 
beëindigd. 

Wij verzoeken u de ruimtelijke onderbouwing op dit onderdeel aan te passen. 

 

 
 

Cluster Ruimte, 

namens deze, 

  

P.M.A. van Beek, 

afdelingshoofd Cluster Ruimte 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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Onderwerp: wateradvies op ruimtelijke onderbouwing in kader van aanvraag omgev¡ngsvergunning
plattelandswoning Drogedijk 81 te Oudemolen

Geachte mevrouw Van den Bosch,

Op 20 juli 2016 heeft u de ruimtelijke onderbouwing plattelandswoning Drogedijk 81 te Oudemolen
toegestuurd met het verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen, zoals bedoeld in artikel
3.1.1 lid l van het Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van de ruimtelijke onderbouwing willen wij
het volgende mededelen.

De ontwikkeling beoogt het wijzigen van het gebruik van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning
waarbij een afname van verhard oppervlak plaatsvindt, omdat een gedeelte van de terreinverharding wordt
omgezet in tuin.

Wateradvies
Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in de ruimtelijke
onderbouwing geven wij een positief wateradvies.

Overige opmerkingen
Wij wijzen u erop dat er voor het uitvoeren van werkzaamheden in of rondom oppervlaktewaterlichamen of
waterkeringen en voor het onttrekken/infiltreren van grondwater, gebods- of verbodsbepalingen kunnen
gelden op basis van de Keur. Veelal is voor werkzaamheden die consequenties hebben voor de
waterhuishouding en het waterbeheer een vergunning van het waterschap benodigd. In sommige gevallen
kan een werkzaamheid onder een Algemene regel vallen, waardoor er onder voorwaarden sprake kan zijn van
een vrijstelling van de vergunningplicht. De Keur en de Algemene regels zijn onder andere te raadplegen op
de website van het waterschap (www.brabantsedelta.nl). Voor meer informatie hierover kunt u contact
opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 13 45.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw J. van den Elshout van het waterschap via telefoonnummer 076 564 74 73.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

Waterschap Brabantse Delta

Postbus5520,4801DZBreda T076 5641000 F076 56410 11

E info@brabantsedelta.nl I www.brabðntsedelta.nl l(.v.1('nr: 51 181 584

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.NT: N1812566762801

û

ir. A.H.l. Bouten
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Standaard Verantwoording Groepsrisico  

 
Inleiding  

Deze standaard verantwoording groepsrisico betreft alle risicobronnen die kunnen leiden tot een 

groepsrisico, zoals Bevi-inrichtingen, buisleidingen en autowegen. In deze standaard 

verantwoording worden binnen de gemeente aanwezige risicobronnen beschouwd, alleen indien 

hiertoe aanleiding bestaat wordt een specifieke bron specifiek benoemd. 

Deze standaard verantwoording wordt toegepast op grond van art. 13 voor Wro-besluiten en 

omgevingsvergunningen Wabo voor afwijken van bestemmingsplan of beheersverordening.  

 

Voor het groepsrisico moet worden beschouwd welke populatie wordt getroffen door een ongeval 

met gevaarlijke stoffen. De gevolgen van het onderhavige bestemmingsplan/Wabo-besluit voor het 

groepsrisico zijn bekend en vormen samen met de aanwezige mogelijkheden tot voorbereiding van 

bestrijding en beperking van de omvang van een calamiteit en de mogelijkheden tot 

zelfredzaamheid van in de nabijheid aanwezige personen de basis voor de verantwoording 

groepsrisico.  

 

Voor een verantwoording van het groepsrisico dient de Veiligheidsregio in de gelegenheid te 

worden gesteld advies uit te brengen. De Veiligheidsregio heeft ervoor gekozen om in vooraf 

bepaalde situaties een standaardadvies af te geven. In het standaardadvies wordt in het kader van 

de verantwoording aandacht besteed aan de volgende aspecten:  

 Mogelijk te treffen maatregelen ter verbetering van de veiligheid;  

 Mogelijkheden voor de rampenbestrijding;  

 Mate van zelfredzaamheid van de aanwezigen  

Dit standaard advies, van 18 december 2015 is betrokken in onderstaande verantwoording. 

 

In de volgende paragrafen worden: 

 De beleidsuitgangspunten externe veiligheid van Moerdijk samengevat. 

 Het toepassingsgebied van deze standaardverantwoording nader toegelicht. 

 De groepsrisico’s van risicobronnen nader toegelicht. 

 De bestrijding van de calamiteit en de zelfredzaamheid in relatie tot het standaard 

advies van de Veiligheidsregio nader uitgewerkt. 

Er wordt afgesloten met een verantwoording. 

 

Extern veiligheidsbeleid van de gemeente Moerdijk 

 

Samengevat komt het huidige en toekomstige veiligheidsbeleid (actieprogramma integrale 

veiligheid 2016 -2019) van Moerdijk op het volgende neer: 

 Nieuwe risico’s laten we alleen toe in de gebieden die daarvoor geschikt zijn en waar 

de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid goed is; 
 Op het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk (m.n. het chemiecluster) reserveren we 

deze ruimte;  
 In andere gebieden zijn nieuwe risico’s alleen nog mogelijk onder zwaarwegende 

restricties; 
 Bestaande risico’s hebben rechten en die zullen we ook zoveel mogelijk beschermen. 

Dat betekent dat er binnen deze contouren ruimtelijke beperkingen gelden. Uitbreiding 

van de bestaande risico’s is alleen mogelijk onder zwaarwegende restricties; 
 In de gevallen dat er sprake is van een toename van risico’s, baseert het 

gemeentebestuur (afhankelijk van de procedure; het college van B&W of de 
gemeenteraad) haar besluit op basis van een bestuurlijke verantwoording, waarin de 
risico’s worden afgewogen aan maatschappelijk economische belangen van de 
ontwikkeling en de mate van zelfredzaamheid/bestrijdbaarheid in het gebied; 

 Rondom en langs risicobronnen werken we met risico-zones waarin beperkingen 
gelden voor het ruimtelijk gebruik; 

 We investeren extra in veiligheidsvoorzieningen in die gebieden waar de risico’s hoger 
zijn. 
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Belangrijk is dat de gemeente bewust omgaat met de vestiging en uitbreiding van risicobronnen, 
waarbij een (ruimtelijke) scheiding wordt gehanteerd tussen risicobronnen en (beperkt) kwetsbare 
objecten. Om deze zonering te bewerkstelligen moeten we ook kritisch kijken naar nieuwe 
ontwikkelingen. Bijvoorbeeld bij het vergunnen van nieuwe of uitbreiding van risicovolle 
activiteiten. We werken bij de toetsing van deze activiteiten volgens een aantal beleidslijnen en 
spelregels, waarmee ongebreidelde groei van risicocontouren en invloedgebieden voorkomen wordt 
en hanteren we in die gevallen die ertoe doen bestuurlijk maatwerk. We maken hierin heldere 

keuzes waarmee we aan de ene kant voor meer veiligheid gaan en aan de andere kant niet alles 
onnodig op slot gooien. Hiervoor hanteren we de EV-beleidslijnen uit onderstaande tabel bij het 
vergunnen van nieuwe risico’s.  

 

 
 
Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen binnen contouren/effectgebieden hanteren we een zone-
indeling. De ontwikkelingen die (indirect) mogelijk zijn, zijn afhankelijk van de zone waarin deze 
plaats dienen te vinden. Deze zone-indeling, alsmede de restricties die binnen deze zones gelden, 
zijn in onderstaande tabel opgenomen.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Beleidslijnen EV binnen vergunningverlening  
Nieuwe 

risicovolle 
inrichting.  

 

 Alleen toegestaan op Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk A, of op basis van zwaarwegende belangen onder 
zware restricties B elders. 

 PR 10-5 contour niet buiten perceelsgrens toegestaan tenzij gelegen over de bestemming verkeer/water. C 

 PR 10-6 contour niet buiten zonegrens toegestaan tenzij gelegen over de bestemming verkeer/water. C 

 Het gemeentebestuur kan bij het voldoen aan zwaarwegende toetsingscriteria D en een uitgebreide bestuurlijke 

verantwoording E de PR 10-5 contour en/of PR 10-6 contour buiten de perceelsgrens en de bestemming 
verkeer/water toestaan. 

Bestaande 
risicovolle 
inrichting. 

 

 PR 10-5 contour buiten perceelsgrens toegestaan, gebaseerd op de reeds vergunde activiteiten.  

 PR 10-6 contour buiten zonegrens toegestaan, gebaseerd op de reeds vergunde activiteiten.  

 Bij nieuwe vergunningaanvragen waarbij de risicocontouren toenemen, wordt deze toename getoetst als nieuwe 
risicovolle inrichting. 

 

Algemene uitgangspunten 

 Risicovolle inrichting: Bevi-bedrijf en in Activiteitenbesluit aangewezen bedrijf met veiligheidscontour groter dan 10 meter vanaf de 
bron. Een veiligheidscontour is hierbij gelijkgesteld met een 10-6-contour. 

   Veranderingen van de plaatsgebonden risicocontouren door veranderende wetgeving of rekenmethodiek   
  zijn altijd toelaatbaar. 

 Iedere wijziging in het groepsrisico wordt verantwoord en deze komt terug in de considerans van de vergunning.  

 

Afwijkingen 
A  Voor het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk zijn de beleidslijnen vastgelegd in het Bestemmingsplan  
   Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk.  
B Zware restricties:  

 De risicovolle activiteiten betreffen een nevenactiviteit en het bedrijf is gebonden aan de (beoogde) locatie. 

 Alleen toegestaan, mits de PR10-5 en de PR10-6 contouren binnen de inrichtingsgrenzen blijven of over de bestemming 
verkeer/water zijn gelegen. 

C De ligging van een PR10-6 contour over een perceel van derden kan worden toegestaan, mits op dit perceel        (beperkt) kwetsbare 
objecten zijn uitgesloten en dit als zodanig ruimtelijk is verankerd.  
D Zwaarwegende toetsingscriteria bij de afwijkingsbevoegdheid zijn: 

 Noodzaak ten behoeve van bedrijfsvoering dient te worden aangetoond; 
   Aangetoond moet worden dat het onmogelijk is om maatregelen te treffen waardoor voldaan wordt aan   

  de beleidslijnen voor Pr-contouren; 

   Het bevoegd gezag kan besluiten het RIVM te consulteren over de juistheid van de risicomodellering. 

   Veiligheidsregio dient geconsulteerd te worden over de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.  
 

E Bestuurlijke verantwoording: Het gemeentebestuur legt verantwoordelijkheid op basis van een motivatie van het besluit, waarin in ieder 

geval de gevolgen voor de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid naar voren komen en op welke wijze deze worden gecompenseerd. 
 



4 
 

 

 

Voor deze standaardverantwoording is verder van belang: 

 Een ‘relevante toename van het groepsrisico’ is voor Moerdijk een toename van het 

groepsrisico van 10% of meer; 

 De Veiligheidsregio hanteert in haar standaardadvies invloedsgebieden die soms hoger zijn 

dan wettelijk of bij vergunning op basis van een QRA zijn vastgelegd. Een voorbeeld is het 

invloedsgebied van een LPG-tankstation. Deze is 150 meter in plaats van 200 meter. Waar 

dit van toepassing is zullen wij het standaardadvies van de Veiligheidsregio conform de 

wettelijk bepaalde of bij vergunning vastgelegde invloedsgebieden hanteren.  

 

Toepassing  

Deze standaard verantwoording groepsrisico geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen: 

 Buiten de 750 meter van een niet categoriale Bevi-inrichting1 of indien een kleinere 

invloedsgebied is vastgesteld en vastgelegd dan geldt deze kleinere afstand én; 

 Buiten de 200 meter van een categoriale o Bevi-inrichting2, autoweg,3 spoorweg4 f 

buisleiding5 of indien de wettelijk vastgelegde afstand kleiner is dan 200 meter deze 

kleinere afstand.  

                                  
1 Inrichting waarvoor een QRA is opgesteld 
2 Inrichting waarvoor vaste afstanden gelden voor plaatsgebonden risico en invloedsgebied (tabellen Revi)  
3 Wegen zoals opgenomen in het Basisnet of overige wegen waarover transport van gevaarlijke stoffen 
plaatsvindt 
4 Waterweg is niet van toepassing 
5 Waarop Bevb van toepassing is 

Gebied Zeer kwetsbaar object Kwetsbaar object Beperkt kwetsbaar object 

Zone I  

 PR10-6 contour van een spoorweg, 
vaarweg, (rijks)weg, buisleiding of 
tenminste 30 meter (gemeten vanaf de 
buitenste spoorstaaf, oeverlijn, de 
buitenste rijstrook, hartlijn buisleiding). 

 PR10-6 contour van een Bevi -of 
risicovolle inrichting.  
 

Niet toegestaan Niet toegestaan Afhankelijk van 

bestuurlijke 
verantwoording1 

Zone II 

 30 - 200 meter2 van een 
transportmodaliteit (vaarweg, (rijks)weg, 
buisleiding en spoorweg). 

 10-8 contour Bevi of risicovolle 
inrichtingen. 

 

 
Niet toegestaan 

 
Toegestaan; bestuurlijke 

verantwoording1 

 
Toegestaan 

Zone III 

 Invloedsgebied van een 
transportmodaliteit (vaarweg, (rijks)weg, 
buisleiding en spoorweg) of maximaal 
1.500 m in geval van een toxisch 
scenario. 

 Invloedsgebied van een Bevi-bedrijf of 
risicovolle inrichting. 
 

 
Toegestaan; bestuurlijke 

verantwoording1 

 
Toegestaan 

 
Toegestaan 

Uitgangspunten: 

 Voor de definitie van (beperkt) kwetsbare objecten worden de wettelijke definities aangehouden. Daar deze niet limitatief zijn behouden, 
wij ons het recht voor om de kwetsbaarheid van niet in de wet genoemde objecten per situatie op kwetsbaarheid te toetsen en te 
motiveren. 

 Onder de categorie “Zeer kwetsbare objecten” verstaan wij objecten bestemd voor personen die bij een calamiteit niet in staat zijn 
zichzelf zonder hulp van buitenaf in veiligheid te brengen. Voorbeelden zijn zorgcomplexen, ziekenhuizen, cellencomplexen, 
kinderdagverblijven, basisscholen, begeleid wonen met 24-uurszorg en bejaardenhuizen. 

1 Veiligheidsregio dient geconsulteerd te worden over de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. 
2 Mits dat de PR10-6 niet groter is dan 30 meter. Is deze contour groter dan gelden tot de grens van de PR-contour de restricties voor zone I. 

Verantwoording groepsrisico: 
 Voor iedere ontwikkeling (ruimtelijke procedure) binnen een invloedsgebied of waarmee een invloedsgebied mogelijk wordt gemaakt, 

wordt het groepsrisico verantwoord. Wanneer deze wettelijk verplicht is, vindt een uitgebreide verantwoording plaats. Is deze niet 

verplicht dan vindt een verantwoording op hoofdlijnen (algemene beschouwing, onderbouwing noodzaak, bronmaatregelen en 

veiligheidsmaatregelen omgeving) plaats. 

 Verder is de zwaarte/omvang van een groepsrisicoverantwoording afhankelijk van de zone: 
o Zone I:   Volledige groepsrisicoverantwoording (zoals wettelijk voorgeschreven). 
o Zone II:  Volledige groepsrisicoverantwoording (zoals wettelijk voorgeschreven). 
o Zone III: Groepsrisicoverantwoording op hoofdlijnen. 
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De beleidsvisie met betrekking tot bijzonder kwetsbare objecten (verminderd zelfredzame 

personen) komt overeen met de uitgangspunten voor toepassing van het standaard advies van de 

Veiligheidsregio.  

 

Opgemerkt dat binnen de randvoorwaarden voor het standaard advies van de Veiligheidsregio 

meer ontwikkelingen zijn toegelaten dan waarop deze standaardverantwoording betrekking heeft. 

Het betreft ontwikkelingen buiten de 30 meter en tot een afstand van 200 meter van een 

categoriale Bevi-inrichting, spoorlijn, autoweg, waterweg of buisleiding waarin geen nieuwe 

bijzondere kwetsbare objecten worden toegestaan. Echter deze ontwikkelingen hebben mogelijk 

een significante toename van het groepsrisico tot gevolg. Voor deze situaties dient dan ook een 

verantwoording groepsrisico te worden opgesteld en kan niet worden volstaan met onderhavige 

standaard verantwoording. 

 

Tabel: Toepassingsgebied standaard verantwoording bij ontwikkelingen van (beperkt) kwetsbare of bijzonder kwetsbare 

objecten 

Risicobron Afstand ontwikkeling 

Categoriale Bevi-inrichtingen > Invloedsgebied of 200 m 

Niet-categoriale Bevi-inrichting > Invloedsgebied of 750 m 

Transportroutes > 200 m 

Buisleidingen > Invloedsgebied of 200 m 

 

Voor toepassing van deze standaardverantwoording zijn de bovenstaande afstanden voor niet 

categoriale inrichtingen en categoriale inrichtingen leidend, tenzij het invloedsgebied van 

betreffende inrichting, (auto)weg of buisleiding kleiner is. In dergelijke gevallen is het werkelijke 

invloedsgebied bepalend of verantwoording van het groepsrisico van toepassing is.  

 

Groepsrisico 

Op het Zeehaven en Industrieterrein Moerdijk zijn een groot aantal niet categoriale inrichtingen 

gelegen waarvan het invloedsgebied groter is dan 750 meter. Echter bij een zevental Bevi-

inrichtingen is sprake van een invloedsgebied groter dan 750 meter die tevens tot (soms ver) 

buiten het industrieterrein is gelegen. Het betreft invloedsgebieden van Shell Nederland Chemie 

BV, Schutz Benelux BV, Dr. W Kolb Nederland BV, Erca Emery Surfactants BV, Stolhaven Moerdijk 

BV en De Rijke Intermodal BV., NS Emplacement Moerdijk.  

Het groepsrisico veroorzaakt door (niet categoriale) Bevi-inrichtingen, waarvan het invloedsgebied 

buiten tot buiten het industrieterrein reikt, ligt in alle gevallen onder de de oriëntatiewaarde voor 

het groepsrisico met uitzondering van Shell. Voor Dr W Kolb is recentelijk een nieuwe berekening 

uitgevoerd waaruit blijkt dat geen sprake meer is van een overschrijding van de oriëntatiewaarde.     

  

Op het Industrieterrein Dintelmond is sprake van een tweetal niet categoriale Bevi-inrichtingen 

waarvan het invloedsgebied verder dan 750 meter reikt. Buiten de industrieterrein is nog één niet 

categoriale inrichting gelegen. Het betreft het Emplacement Lage Zaluwe waarvan het 

invloedsgebied ook verder reikt dan 750 meter. Voor deze inrichtingen blijkt het groepsrisico ruim 

onder de oriëntatiewaarde te liggen.   

 

Binnen de gemeente zijn diverse snelwegen gelegen die onder het Basisnet vallen. Voor de A16, 

A59 en A4 moet rekening gehouden worden met een invloedsgebied op grond van het huidige 

transport van gevaarlijke stoffen van 880 meter. Voor de A17 moet rekening worden gehouden 

met een invloedsgebied van meer dan 4000 meter. Voor deze snelwegen geldt dat het 

groepsrisico, voor zover het grondgebied van de gemeente Moerdijk betreft, ruim onder de 

oriëntatiewaarde. 

 

Daarnaast is sprake van transport van gevaarlijke stoffen over verschillende spoorlijnen waarvoor 

eveneens rekening gehouden dient te worden met een invloedsgebied van meer dan 4000 meter 

vanaf de spoorlijn. Het groepsrisico als gevolg van de spoorlijnen ligt onder de oriëntatiewaarde. 
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Binnen de gemeente Moerdijk is sprake van een aantal ondergrondse buisleidingen. Het betreft hier 

leidingen van de categorie aardgas, aardolieproducten en overige stoffen. De invloedsgebieden 

kunnen afhankelijk van de aard van de stof en de dimensies van de buisleiding en de druk sterk 

variëren. Het groepsrisico van buisleidingen leidt niet tot knelpunten.  

 

Het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van risicobronnen op dusdanige afstand dat 

de ruimtelijke ontwikkeling, ook indien sprake is van toename van het aantal aanwezigen, niet leidt 

tot een relevante toename van het groepsrisico.  

 

Bestrijding calamiteit en zelfredzaamheid  

 

Scenario’s  

De scenario’s waardoor het plangebied getroffen kan worden is afhankelijk van de aanwezige 

risicobronnen. De meest voorkomende scenario’s welke zich kunnen voordoen zijn hier beschreven.  

 

Toxisch scenario 

Scenario van toepassing bij een plangebied dat ligt binnen een giftig (toxisch) invloedsgebied: 

Er komt een wolk met giftige stoffen vrij die zich verspreid in de omgeving. Deze kan ontstaan als 

gevolg van: 

- een brand bij een inrichting met gevaarlijke stoffen (giftige verbrandingsproducten, 

rookwolk). 

- het lek raken van een container/tankwagen/etc. met gevaarlijke stoffen (door uitdamping 

verspreiding in de omgeving).  

 

Aanwezigen in het plangebied die worden blootgesteld aan de toxische wolk kunnen ernstige 

gezondheidsschade oplopen en kwetsbare groepen (longpatiënten) kunnen in het ‘worstcase 

scenario’ overlijden. Overige gevolgen zijn irritatie van de luchtwegen en branderige ogen.  

 

Incident met brandbare gassen 

Scenario van toepassing bij een plangebied dat ligt binnen de effectafstanden van een explosie: 

Een explosie kan optreden bij een LPG tankstation, bij een inrichting of bij het transport van onder 

druk vervoerd gas (weg). Door het instantaan falen, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk, komt 

de inhoud spontaan en explosief vrij. De stof zal waarschijnlijk ontbranden wat eveneens voor 

schade zorgt.  

Het ‘worstcase scenario’ is dat een tank door een externe brand wordt opgewarmd, waardoor deze 

door oplopende interne druk faalt. Hierdoor komt de inhoud onder zeer grote druk explosief vrij en 

ontbrandt direct.  

De warmtestraling en overdruk in de omgeving is direct dodelijk zowel binnen als buiten 

gebouwen. Op grotere afstand zullen aanwezigen (brand)wonden oplopen. Daarnaast ontstaat 

schade aan gebouwen zijn als gevolg van de druk.  

 

Fakkelbrand 

Scenario van toepassing bij een plangebied dat ligt binnen de effectafstanden van een fakkelbrand: 

Dit scenario treedt op bij transportleidingen voor aardgas. Door een lekkage, scheur of volledige 

breuk van de buisleiding kan het aardgas vrijkomen en tot ontbranding worden gebracht door een 

ontstekingsbron in de nabijheid. Het vrijgekomen aardgas zal hierbij in brand vliegen wat gepaard 

gaat met een druk en hevige hitte ontwikkeling in de vorm van een fakkelbrand. Door de hitte 

kunnen personen overlijden en/of brandwonden oplopen.  

 

Mogelijk te treffen maatregelen te verbetering van de veiligheid 

  

Afsluitbare mechanische ventilatie bij toxisch scenario 

De Veiligheidsregio adviseert in nieuwe bouwwerken een afsluitbare mechanische ventilatie toe te 

passen. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de detaillering van gevels, ramen en kozijnen, 

zodat deze goed luchtdicht zijn uitgevoerd. De detaillering van gevels, ramen en kozijnen volgt uit 

het Bouwbesluit 2012. Belangrijk is het controleren van een juiste uitvoering hiervan tijdens de 

bouw. Het toepassen van een afsluitbare mechanische ventilatie kan niet middels het Bouwbesluit 



7 
 

worden afgedwongen. Om de toepassing hiervan te bevorderen wordt hierover actief 

gecommuniceerd met initiatiefnemers van bouwprojecten.  

 

Risicocommunicatie  

De Veiligheidsregio adviseert om actief te communiceren met gebruikers/bewoners van het 

invloedsgebied over de risico’s en mogelijk te nemen maatregelen. Dit vraagt om een actief beleid 

op het gebied van risico-communicatie. Op het gebied van risicobeheersing stelt de Veiligheidsregio 

in haar beleidsplan zich ten doel extra inspanningen te verrichten op het gebied van 

risicocommunicatie. Samen met de andere Brabantse Veiligheidsregio’s wordt hiervoor een plan 

ontwikkeld, waarbij gemeenten nadrukkelijk worden betrokken. De gemeente Moerdijk 

communiceert jaarlijks aan alle burgers, in algemene zin, over hoe te handelen bij calamiteiten. 

Daarnaast is via de website van Moerdijk alle noodzakelijke informatie over hoe te handelen 

ingeval van een calamiteit eenvoudig te vinden. 

 

Ontruimingsplan  

Het stimuleren van inrichtingshouders om aandacht te besteden aan hun ontruimingsplannen bij 

externe incidenten draagt bij aan een verhoging van de veiligheid. Instellingen en bedrijven zijn op 

grond van de Arbo-wet verplicht een risico-inventarisatie uit te voeren. Uit deze inventarisatie volgt 

of een BHV-organisatie ingesteld moet worden. Door de handhavers wordt hieraan structureel 

aandacht aan gegeven bij het uitvoeren van hun toezichtstaken. De Veiligheidsregio heeft in 

samenwerking met de gemeente Moerdijk een alerteringssysteem (Calamiteiten BHV 

informatiesysteem (CBIS)) voor calamiteiten met gevaarlijke stoffen bij bedrijven ontwikkeld. 

Daarnaast heeft de gemeente een “zelfredzaamheidsplan” opgesteld voor het Zeehaven- en 

Industrieterrein Moerdijk. Hierin is het handelingsperspectief beschreven voor personen die 

verblijven in de omgeving, dat feitelijk ook toepasbaar is bij calamiteiten elders binnen de 

gemeente Moerdijk. 

 

Mogelijkheden voor de rampenbestrijding 

 

Toxisch scenario 

Bronbestrijding is bij een toxische vloeistof mogelijk door de vloeistof af te dekken. Hierdoor wordt 

de verdamping verminderd. Voor toxische gassen kan alleen aan bronbestrijding worden gedaan 

indien het om een lekkage gaat. De brandweer kan dan proberen om het gat te dichten. 

Effectbestrijding is tevens mogelijk door de concentratie te verdunnen, bijvoorbeeld met behulp 

van een waterscherm. Dit is alleen mogelijk als de brandweer tijdig aanwezig is. Bij een toxisch 

incident is het belangrijk dat de bestrijding plaatsvindt vanaf bovenwinds gebied (daar waar de 

wind vandaan komt). Het is daarom belangrijk dat de bron tweezijdig bereikbaar is. 

 

Incident met brandbare gassen 

Noodzakelijk voor het voorkomen van een explosie is.  

- Tijdige aankomst brandweer; 

- Tijdige bereikbaarheid tankwagen of ketelwagon; 

- Tijdige beschikbaarheid bluswater. 

- Inzet waterkanonnen voor tweezijdige koeling tankwagen of ketelwagon.   

 

Indien de explosie niet voorkomen kan worden, is het relevant dat er voldoende  

bluswatervoorzieningen zijn en dat het gebied tweezijdig toegankelijk is. 

 

Aanrijtijden  

In het geval van een incident in het plangebied is de brandweer binnen de bestuurlijke 

vastgestelde tijden aanwezig (na te gaan via www.brandweermwb.nl/brandveiligheid/ 

brandweerbereikbaarheid). Indien voor het plangebied of een deel ervan niet kan worden voldaan 

aan de vastgestelde tijden kan aan de hand van de door de Veiligheidsregio ontwikkelde toolbox, 

maatregelen worden getroffen om de veiligheid te verhogen. Belangrijk hierbij is de 

informatievoorziening richting de gebruikers/bewoners van een gebied waar de aanrijtijden niet 

worden gehaald. Toepassing van de toolbox kan een middel zijn om de veiligheid, door 

zelfredzaamheid en bewustzijn van de gevaren, te verhogen. In het uitvoeringsprogramma 

http://www.brandweermwb.nl/brandveiligheid/%20brandweerbereikbaarheid
http://www.brandweermwb.nl/brandveiligheid/%20brandweerbereikbaarheid
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Integrale Veiligheid is in het meerjarenproramma is in een plan van aanpak een aanvullende 

inventarisatie van betreffende gebieden voorzien en toepassing van de toolbox activiteiten om de 

veiligheid, zelfredzaamheid en bewustzijn van bewoners voor brandveiligheid te verhogen. 

 

WAS (Waarschuwings- en alarmeringsinstallatie) 

Binnen de bebouwde kom van de gemeente is de WAS-dekking veelal voldoende. Daarnaast is NL-

alert voor het gehele grondgebied operationeel via mobiele telefonienetwerk.  

 

Bluswatervoorziening  

Binnen de gemeente is een overzicht beschikbaar van de bluswatervoorziening. Op grond van het 

Bouwbesluit worden eisen gesteld aan benodigde bluswatervoorziening.  

Op verzoek van de Veiligheidsregio wordt, indien het plangebied een nieuw uitbreidingsplan, 

industrieterrein met BRZO-inrichtingen of een grootschalige ontwikkeling betreft, in dit kader 

advies gevraagd met betrekking tot bluswatervoorziening. In het uitvoeringsprogramma integrale 

veiligheid is ook een doorlichting van de bluswatervoorziening opgenomen. 

 

Bereikbaarheid  

De gemeente heeft een hoofdwegenstructuur voor de brandweer vastgesteld. Deze 

hoofdwegenstructuur voldoet aan de eisen die de brandweer hieraan stelt.  

 

Mate van zelfredzaamheid van de aanwezigen 

 

De zelfredzaamheid van aanwezigen in het plangebied hangt van diverse factoren af. In 

onderstaande tabel is de zelfredzaamheid voor een aantal standaard functies beoordeeld.  

 

 

Scenario 

 

Gebouwtype 

 

Afwegingscriteria 

Fysieke 

gesteldheid 

personen 

Zelfstandig

heid 

personen 

Alarmerings-

mogelijkheden 

personen en 

aanwezigen 

Vlucht- 

Mogelijkheden 

Gebouw & 

omgeving 

Gevaar- 

Inschattings-

mogelijkheden 

scenario 

 

 

Toxisch 

(giftig) 

Woning + + +/- + +/- 

Kantoor + + + + +/- 

Detailhandel + + + + +/- 

Bedrijf + + +/- +/- +/- 

Bijzonder 

Kwetsbaar 

- - + + +/- 

 

 

Explosie 

Woning + + +/- +/- +/- 

Kantoor + + + +/- +/- 

Detailhandel + + + +/- +/- 

Bedrijf + + +/- +/- +/- 

Bijzonder 

Kwetsbaar 

- - + +/- +/- 

 

Over het algemeen wordt geconcludeerd dat de zelfredzaamheid redelijk tot goed is. Voor bijzonder 

kwetsbare objecten waar verminderd zelfredzame personen aanwezig zijn (zoals kinderdagverblijf 

en zorginstelling) is de zelfredzaamheid beperkt.  

 

Eerder genoemde maatregelen en voorzieningen verbeteren de vlucht en schuilmogelijkheden en 

daarmee ook de zelfredzaamheid van personen in het plangebied.  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie  
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Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat er personen in het plangebied worden 

blootgesteld aan externe veiligheidsrisico’s, ook na het treffen van maatregelen. De besproken 

maatregelen dragen wel bij aan het verminderen van de gevolgen die zich voordoen bij een van de 

besproken scenario’s.  

 

De Veiligheidsregio is voldoende ingericht om tijdig de noodzakelijke hulpverleningscapaciteit van 

de beschreven scenario’s te leveren.  

 

Op basis van de beschouwde scenario’s en het gelijkblijvende groepsrisico acht de gemeente het 

Wro- of Wabo-besluit verantwoord.  



 
Sector Risicobeheersing 
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Geacht college, 
 
 
Een deel van uw gemeente is gelegen in het invloedsgebied van één of meerdere Brzo bedrijven en/of van 
een spoorlijn, autoweg of buisleiding. Uw beleid en de besluiten externe veiligheid inrichtingen c.q. 
Buisleidingen en Transportroutes verplicht u het groepsrisico te verantwoorden van ieder ruimtelijk besluit 
dat u in dit invloedsgebied neemt. Verder dient u het Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en 
West- Brabant iedere keer in de gelegenheid te stellen om te adviseren inzake de rampenbestrijding en de 
zelfredzaamheid. 
 
Werkingssfeer advies 

Met deze brief voorzien wij u van een standaard advies 2016, voor ruimtelijke ontwikkelingen in het 
invloedsgebied van een Bevi inrichting en/of de infrastructuur. U kunt dit standaard advies gebruiken voor de 
verantwoording van het groepsrisico voor ruimtelijke ontwikkelingen. In onderstaand overzicht kunt u zien 
wanneer u het standaardadvies kunt gebruiken en wanneer u de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant 
in de gelegenheid moet stellen een maatwerkadvies uit te brengen. 
 
Standaard advies 
1. Ontwikkelingen buiten de 750 m1 van een niet-categoriale Bevi inrichting.  
2. Ontwikkelingen buiten de 200 m1 van een categoriale Bevi inrichting, spoorlijn, autoweg, waterweg of 

buisleiding1. 
3. Ontwikkeling buiten de 30 m1 en tot een afstand van 200 m1 van een categoriale Bevi inrichting, 

spoorlijn, autoweg, waterweg of buisleiding waarin geen nieuwe bijzonder kwetsbare objecten2 worden 
toegestaan.  

4. Kleine bestemmingsplannen behoudens ruimtelijke plannen waarin bijzonder kwetsbare objecten  
worden mogelijk gemaakt. 
 

                                                           
1 Spoorlijn, autoweg, waterweg en buisleiding welke als risicovolle infrastructuur zijn benoemd in het besluit externe 

veiligheid transport.  
2 Kinderdagverblijven. buitenspeeltuinen, basisscholen en zorgcentra zoals: ziekenhuizen, verpleegtehuizen, hospices of 

tehuizen voor verstandelijk en/of lichamelijke gehandicapten, kampeerterreinen, evenemententerreinen of gebouwen met 
veel bezoekers en de vitale infrastructuur. 
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Maatwerkadvies 
1. Ontwikkeling binnen de 750 m1 meter van een niet-categoriale Bevi inrichting. 
2. Ontwikkelingen binnen de 30 m1 van een spoorlijn, autoweg of buisleiding.  
3. Ontwikkeling buiten de 30 m1 en tot een afstand van 200 m1 van een categoriale Bevi inrichting, 

spoorlijn, autoweg of buisleiding waarin de komst van nieuwe bijzonder kwetsbare objecten wordt 
mogelijke gemaakt. 

4. Bestemmingsplannen waarin Bevi inrichtingen mogelijk gemaakt worden of aanwezig zijn.  
5. Milieuvergunningen voor Bevi inrichtingen. 
 
Het beleid van de Veiligheidsregio is dat alle nieuwe bijzonder kwetsbare objecten zoveel mogelijk geweerd 
dienen te worden binnen de 750 m1 van een niet-categoriale Bevi inrichting en nieuwe bijzonder kwetsbare 
objecten binnen 200 meter van een categoriale Bevi inrichting en risicovolle infrastructuur.   
 
Verantwoording van het groepsrisico 

Dit advies ontslaat u niet van de verplichting om bij uw besluit het groepsrisico te verantwoorden. In deze 
verantwoording kunt u voor de volgende onderdelen gebruik maken van dit advies voor de onderdelen: 
a) mogelijk te treffen maatregelen ter verbetering van de veiligheid; 
b) mogelijkheden voor de rampenbestrijding; 
c) mate van zelfredzaamheid van de aanwezigen. 
 
De Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant geeft het advies om kwetsbare personen via ruimtelijke 
besluiten beter te beschermen. Reden hiervoor is dat het niet alleen gaat om het wel of niet kunnen vluchten 
of schuilen uit een eventueel effectgebied. Ook het feit dat bij blootstelling aan toxische stoffen kleine 
kinderen, zieke en oudere personen eerder het slachtoffer zullen worden dan gezonde personen van 
middelbare leeftijd speelt hierin een rol.  
 
Het is uw bevoegdheid om af te wijken van een advies van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. De 
afwijking dient u dan wel nadrukkelijk in de verantwoording van het groepsrisico van het betreffende 
ruimtelijke plan te motiveren. 
 
Scenario’s 

De scenario’s waardoor het plangebied getroffen kan worden is afhankelijk van de aanwezige risicobron 
(risicovolle inrichting, weg, water en/of spoor). De meest voorkomende scenario’s welke zich zullen 
voordoen, wanneer er sprake is van een situatie voor een standaard advies zijn: 
 
Toxische wolk 
Er komt een wolk met giftige stoffen vrij die zich verspreid in de omgeving. Deze kan ontstaan als gevolg 
van: 

 een brand bij een inrichting met gevaarlijke stoffen (giftige verbrandingsproducten, rookwolk), 

 en/of het lek raken van een container/tankwagen/spoorketelwagon met gevaarlijke stoffen (door 
uitdamping verspreiding in de omgeving). 

 
Aanwezigen in het plangebied die worden blootgesteld aan de toxische wolk kunnen ernstige 
gezondheidsschade oplopen en kwetsbare groepen (longpatiënten, kleine kinderen etc.) kunnen in een 
‘worstcase scenario’ overlijden. Overige gevolgen zijn last van de luchtwegen en branderige ogen. 
 
Explosie 
Een explosie kan optreden bij een LPG tankstation, bij een inrichting of bij het transport van onder druk 
vervoerd gas (weg, water en/of spoor). Door het instantaan falen, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk, 
komt de inhoud spontaan en explosief vrij. De stof zal waarschijnlijk ontbranden wat eveneens voor schade 
zorgt.  
Het ‘worstcase scenario’ is dat de tank door een externe brand wordt opgewarmd, waardoor deze door de 
oplopende interne druk faalt. Hierdoor komt de inhoud onder zeer grote druk explosief vrij en ontbrandt 
direct. 
 
De warmtestraling in de omgeving is direct dodelijk zowel binnen als buiten. Op grotere afstand zullen 
aanwezigen brandwonden oplopen. Verder is er veel schade aan gebouwen als gevolg van de druk 
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Fakkelbrand 
Dit scenario treed op bij aardgastransportleidingen. Door een lekkage, scheur of volledige breuk van de 
buisleiding kan het aardgas vrijkomen en tot ontbranding worden gebracht door een ontstekingsbron in de 
nabijheid. Het vrijgekomen aardgas zal hierbij in brand vliegen wat gepaard gaat met een druk en hevige 
hitteontwikkeling in de vorm van een fakkelbrand. Door de hitte kunnen personen overlijden en/of 
brandwonden oplopen. 
 
Mogelijke maatregelen ter verbetering van de veiligheid (a) onderdeel van de verantwoording 
Groepsrisico 

Ter verbetering van de veiligheid adviseren wij u de volgende standaard maatregelen te (laten) treffen: 
 
1. Actief communiceren met de burgers in het invloedsgebied over de risico’s en de mogelijk te nemen 

maatregelen. Werknemers en bewoners moeten op de hoogte zijn van wat men moet doen in geval van 
een ongeval. Dit vraagt om een actief beleid op het gebied van risicocommunicatie.  

 
2. De inrichtinghouders te stimuleren in hun ontruimingsplan aandacht te besteden aan externe incidenten. 

De BHV organisatie moet niet alleen voorbereid zijn op interne incidenten, maar moet ook weten hoe te 
handelen bij een incident met toxische stoffen of toxische verbrandingsproducten in de omgeving.  

 
3. Vanaf 2015 is in de Veiligheidsregio MWB het alerteringssysteem CBIS operationeel, wat als hulpmiddel 

voor BHV organisaties gebruikt kan worden. Alle bedrijven en instellingen in uw gemeente kunnen zich 
aanmelden op dit systeem. Gebruik hiervoor de website: www.cbisbrabant.nl  

 
Bij bestemmingplannen waarbij zich een toxisch scenario kan voordoen adviseren wij u tevens de volgende 
maatregelen: 
 
1. Bij gebruik van mechanische ventilatie in nieuwe bouwwerken: een afsluitbare mechanische ventilatie 

toe te passen. 
Bij het vrijkomen van toxische stoffen zullen deze door de mechanische ventilatie de gebouwen 
ingezogen worden. In het algemeen is een mechanische ventilatie niet (makkelijk) uit te zetten. Om 
binnen afgeschermd te zijn van toxische stoffen moet de ventilatie of centraal of met een noodknop uit 
te zetten zijn.  

2. Extra controle bij bouwvergunningen op de detaillering van gevels en ramen, waardoor overmatige 
ventilatie als gevolg van tocht niet kan plaatsvinden. Wanneer de voorwaarden uit het bouwbesluit 2012 
strikt worden nageleefd blijft het binnenklimaat van een bouwwerk voldoende veilig gedurende ca 4 uur. 

 
Mogelijkheden voor de rampenbestrijding (b) onderdeel van de verantwoording Groepsrisico 

Opkomsttijd 
Voor een goede bestrijdbaarheid is het noodzakelijk dat de brandweer voldoende snel ter plaatse kan 
komen. De knelpunten met de opkomsttijd binnen uw gemeente kunt u globaal terug zien in de afbeelding in 
de bijlage 1, Voor een exacte opkomsttijd kunt u de postcodechecker raadplegen op: 
www.brandweermwb.nl/Brandveiligheid/Brandweerbereikbaarheid 
 
Door het  Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn in het Dekkings- en 
spreidingsplan 2015-2019 de opkomsttijden voor de brandweer vastgesteld. In onderstaande tabel zijn deze 
opkomsttijden weergegeven: 
 

Acht minuten Twaalf minuten 

woonfunctie voor 2003 woonfunctie na 2003 
celfunctie kantoorfunctie 
gezondheidszorgfunctie winkelfunctie 
logiesfunctie onderwijsfunctie overige 
onderwijsfunctie basisonderwijs tot 12 jaar industriefunctie 
bijeenkomstfunctie bestemd voor 
kinderdagopvang 

sportfunctie 

 bijeenkomstfunctie overige 
 overige gebruiksfunctie 

 

http://www.cbisbrabant.nl/
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Wanneer een ontwikkeling plaatsvindt buiten de genoemde opkomsttijd moeten er maatregelen worden 
getroffen. Door de Veiligheidsregio is een Toolbox met instrumenten ontwikkeld, welke de gemeente kan 
gebruiken ter compensatie van de te lange opkomsttijden. Wij adviseren u de Toolbox te implementeren 
binnen uw gemeentelijke organisatie. 
 
Waarschuwings- en alarmeringsinstallatie 
Binnen de bebouwde kom is er veelal voldoende dekking van de WAS-installatie daarnaast is NL Alert 
operationeel voor vele mobiele telefoons. Bij ontwikkelingen buiten de bebouwde kom adviseren wij u na te 
gaan of de dekking voldoende is. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de dekking van de WAS-
installatie in uw gemeente. 
 
Adequate bluswatervoorziening 
Een adequate bluswatervoorziening is een bluswatervoorziening die: 

 de mogelijkheid biedt om middels een verbinding met de bluswatervoorziening, binnen drie minuten 
na aankomst, een tankautospuit van bluswater te voorzien; 

 na aansluiting direct en onafgebroken voldoende water uit de bluswatervoorziening kan leveren.  
 

De benodigde bluswatercapaciteit voor de adequate bluswatervoorziening is afhankelijk van de mogelijke 
scenario’s. In bijlage 4 is dit inzichtelijk gemaakt. Voor bijzondere Infrastructuur en bijzondere 
industriegebieden met BRZO inrichtingen is maatwerk noodzakelijk. 
 

Bluswatervoorziening voor bovenmatige risico’s 
De benodigde bluswatercapaciteit voor de bovenmatige risico’s bedraagt 240 m3/h. Deze 
bluswatervoorziening moet op maximaal 2500 m1 van de objecten aanwezig te zijn. Voorbeelden van deze 
bluswatervoorzieningen zijn, vijvers, waterlopen en bluswaterriolen. Deze bluswatervoorziening dient op 
regionaal niveau binnen 60 minuten ingezet te kunnen worden en open water dient dan ook in ruime mate 
voorradig te zijn 
 
Brandweer Midden West Brabant beschikt over drie watertransportsystemen WTS 
 

WTS opbouwtijd pompdruk drukverlies zuighoogte debiet 

WTS 200 15 min 5 bar 
 

2 bar /100 m1 3 m1 2000 l/min 

WTS 1000 30 min 10 bar 2 bar /100 m1  75 mm slangen 
0.7 bar /100 m1 150 mm slangen 

3 m1 4000 l/min 

WTS 2500 60 min 10 bar 2 bar /100 m1  75 mm slangen 
0.16 bar /100 m1 150 mm 
slangen 

3 m1 2000 l/min 

 
Het dekkings- en spreidingsplan in Midden en West Brabant voor de WTS systemen zijn zodanig 
gepositioneerd in de regio zodat de opkomsttijden van de systemen WTS 200 en WTS 2500 in uw gemeente 
ook ingezet kunnen worden binnen de noodzakelijke opbouwtijd.  
 
Bereikbaarheid 
De planlocatie moet bereikbaar zijn voor voertuigen van hulpverleningsdiensten. De eisen ten aanzien van 
de bereikbaarheid zijn opgenomen in de brancherichtlijn handreiking bluswatervoorziening en 
bereikbaarheid. Als de wegen in het plangebied voldoen aan de CROW 165 zijn geen problemen met de 
bereikbaarheid te verwachten. 
 
Zelfredzaamheid (c) onderdeel van de verantwoording Groepsrisico 

In de verantwoording moet u aangeven hoe het is gesteld met de zelfredzaamheid van de aanwezigen in het 
plangebied. In onderstaande tabel is de zelfredzaamheid van aanwezigen voor een aantal standaard 
functies beoordeeld. Bij de beoordeling zijn de volgende aspecten mee genomen: 

 Fysieke gesteldheid bewoners of aanwezigen: kunnen de personen zich tijdig voortbewegen en 
zelfstandig in veiligheid brengen?   

 Zelfstandigheid bewoners of aanwezigen: kunnen de personen zelfstandig een gevaarinschatting 
maken en zich zelfstandig in veiligheid brengen?   

 Alarmeringsmogelijkheden bewoners of aanwezigen: kunnen de personen tijdig worden gealarmeerd?  



 
Sector Risicobeheersing 
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 Vluchtmogelijkheden gebouw & omgeving: heeft het gebouw voldoende vluchtmogelijkheden? Is het 
gebouw geschikt om te schuilen? Zijn er voldoende mogelijkheden om het gebied te ontvluchten?  

 Mogelijkheden tot gevaarinschatting van het toxisch scenario: laat het ongeval zich tijdig aankondigen 
en is de dreiging herkenbaar door het afgaan van de WAS installatie en/of NL Alert? En is de dreiging 
duidelijk herkenbaar?  

 

Scenario 
Gebouw-
type 

Afwegingscriteria 

Fysieke 
gesteldheid 
personen 

Zelfstandig-
heid 
personen 

Alarmerings-
mogelijkheden 
personen en 
aanwezigen 

Vlucht-
mogelijkheden 
gebouw & 
omgeving 

Gevaar-
inschattings- 
mogelijkheden- 
scenario 

Toxisch 

Woning + + +/- + +/- 

Kantoor + + + + +/- 

Detailhandel + + + + +/- 

Bedrijf + + +/- +/- +/- 

Bijzonder 
kwetsbaar3 - - + + +/- 

Explosie 

Woning + + +/- +/- +/- 

Kantoor + + + +/- +/- 

Detailhandel + + + +/- +/- 

Bedrijf + + +/- +/- +/- 

Bijzonder 
kwetsbaar 

- - + +/- +/- 

 

De genoemde maatregel risicocommunicatie verbetert de zelfredzaamheid voor wat betreft de 
inschattingsmogelijkheden van gevaar. De genoemde maatregelen ventilatie en detaillering verbeteren de 
vluchtmogelijkheden/schuilmogelijkheden. Aandachtspunt zijn bedrijfsloodsen waar meerdere personen 
verblijven. De eisen voor de luchtdichtheid van loodsen zijn vrij laag, waardoor de luchtkwaliteit gedurende 
een toxisch scenario niet voor 4 uur is gegarandeerd. 

 

Hoogachtend, 

Namens het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,  

Afdelingshoofd Risicobeheersing, 

 
H. Sijbring 
 
 
 
 
 
Bijlage 1 Opkomsttijden van de gemeente. 
Bijlage 2 Overzicht WAS installatie in de gemeente. 
Bijlage 3 Folder van standaard tot maatwerk 
Bijlage 4 Bluswater 

                                                           
3 Deze functie kan alleen voorkomen als bestaande functie. Wanneer het een nieuwe functie betreft, moet er een 
gedetailleerd advies worden aangevraagd. 



Bijlage 1 

Opkomsttijden Basisbrandweereenheid 

Gemeente: Moerdijk  

05-01-2015 

 

 

 



Bijlage 2 

Aanwezigheid WAS installatie 

Gemeente: Moerdijk 

05-01-2015 

 

 



Categoriale inrichtingen

Het Bevi maakt onderscheid tussen inrichtingen waar-

voor een QRA (kwantitatieve risicoanalyse) opgesteld 

moet worden en inrichtingen waarvoor vaste afstanden 

gelden, de zogenaamde categoriale inrichtingen. Met 

de wijzigingen van het Bevi en de Revi zijn meer inrich-

tingen categoriaal geworden. Dit betekent dat er voor 

de bepaling van de 10-6 contour (het plaatsgebonden 

risico) geen QRA uitgevoerd hoeft te worden. Categoria-

le inrichtingen zijn aangewezen in artikel 4 van het Bevi. 

Daarnaast is er op grond van artikel 2 eerste lid onder h 

nog een mogelijkheid voor de Minister om categoriale 

inrichtingen aan te wijzen. 

Voor de PGS 15 opslagen is in artikel 3 van de Revi 

bepaald dat het niet verplicht is om de afstanden uit de 

tabel te gebruiken, er mag ook altijd worden gerekend. 

Uiteraard moet daarbij wel de nieuwe rekenmethodiek 

worden gebruikt. Voor alle andere categoriale inrichtin-

gen geldt dat de vaste afstanden uit de Revi gebruikt 

moeten worden.

1. Inrichtingen waar meer dan 1.500 kg ammoniak in een 

insluitsysteem aanwezig is, niet zijnde een onderdeel 

van een koel- of vriesinstallatie met ammoniak.

2. Inrichtingen waar meer dan 150m3 zeer licht ontvlam-

bare of licht ontvlambare vloeistof in een bovengronds 

insluitsysteem aanwezig is.

3. Inrichtingen waar meer dan 13m3 propaan of meer dan 

13m3 acetyleen in een insluitsysteem aanwezig is.

4. Inrichtingen waar een cyanidehoudend bad ten behoe-

ve van het aanbrengen van metaallagen aanwezig is 

met een inhoud van meer dan 100 liter.

5. Inrichtingen waar een giftige of zeer giftige stof in een 

insluitsysteem met een inhoud van meer dan 1.000 liter 

aanwezig is.

6. Inrichtingen waar in enige opslagvoorziening een 

giftige of zeer giftige stof in gasflessen aanwezig is en 

waarbij de totale waterinhoud van de gasflessen met 

giftige of zeer giftige inhoud in die opslagvoorziening 

meer bedraagt dan 1.500 liter.

7. Inrichtingen waar aardgasdruk gereduceerd wordt of 

aardgashoeveelheid gemeten wordt, voor zover de 

gastoevoerleiding een grotere diameter heeft dan 20 

inch.

Midden- en West-Brabant Midden- en West-Brabant

Let op! Betrek Brandweer Midden- en 

West-Brabant altijd bij 

• Nieuwe ontwikkelingen zoals LNG/CNG 

stations

• Kegelligplaatsen bij vaarwegen en of havens

PR contouren van verschillende categoriale 

inrichtingen kunnen groter zijn dan 30 meter. 

Houd hierbij rekening met de projectie van 

(beperkt) kwetsbare objecten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over standaard adviezen 

en de standaard verantwoording groepsrisico op 

www.verbeterprogrammagroepsrisico.nl en ga naar 

regioteam Midden- en West-Brabant.

Voor telefonische informatie: 06 536 25 089.

Uitgave Brandweer Midden- en West-Brabant

Postbus 3208

5003 DE Tilburg

oktober 2014

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend

www.brandweermwb.nl 

Van standaard 
tot maatwerk

Onze adviezen bij 
ruimtelijke plannen en 

externe veiligheid



JA JA JA

aan de afstand tot de risicobron in relatie tot de functie van 

het object.

In de zone binnen 200 m1 van een categoriale Bevi inrichting, 

spoorlijn, autoweg, waterweg of buisleiding worden bijzonder 

kwetsbare objecten ontmoedigd. Er kunnen zwaarwegende 

overwegingen zijn om toch nieuwe bijzonder kwetsbare 

objecten te realiseren. Daarbij dient bijzondere aandacht 

gegeven te worden aan de zelfredzaamheid van burgers en 

aan de afstand tot de risicobron in relatie tot de functie van 

het object.

Consoliderende bestemmingsplannen

De in deze uitgave genoemde zones behoeven nadrukkelijk 

aandacht bij bestaande bestemmingsplannen en moeten in de 

planregels worden verwoord.

Weliswaar kunnen binnen de functie groen willekeurig 

speeltuinen worden aangelegd en kan binnen de functie sport 

willekeurig een openluchtzwembad worden gerealiseerd. Dit 

is immers moeilijk of niet te monitoren. Maar ook onder maat-

schappelijke doeleinden vallen zowel zeer kwetsbare personen 

als minder kwetsbare personen. Door in de planregels expliciet 

bijzonder kwetsbare objecten uit te sluiten is de zelfredzaam-

heid sterk te verbeteren.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geeft het advies 

om kwetsbare personen via ruimtelijke besluiten beter te 

beschermen. Niet alleen door in een eventueel effectgebied 

vlucht- of schuilmogelijkheden te bieden, maar ook door te 

voorkomen dat bij het vrijkomen van toxische stoffen kleine 

kinderen en zieke en oudere personen slachtoffer kunnen 

worden. Van het advies van de Veiligheidsregio kan worden 

afgeweken. Dit moet dan nadrukkelijk in de verantwoording 

van het groepsrisico worden gemotiveerd.

Het standaard advies 

Gemeenten krijgen jaarlijks hun standaard advies, waarbij de 

volgende aspecten vooraf worden gemeld:

1. Opkomsttijd van de brandweer

2. Aanwezigheid van de WAS-installatie

Deze onderwerpen worden op een plattegrond van de ge-

meente gepresenteerd. Knelpunten op het gebied van bluswa-

ter worden generiek in het standaard advies benoemd. Bij 

het verlenen van een bouwvergunning wordt er specifiek op 

detailniveau beoordeeld.

Het gedetailleerde of maatwerk advies

In deze gevallen wordt geadviseerd de specialisten van de 

Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant direct te betrek-

ken in het vooroverleg. Maak via ev@brandweermwb.nl een 

afspraak.

Brandweer Midden- en West-Brabant adviseert gemeenten op het gebied van externe 
veiligheid rond ruimtelijke plannen. Deze uitgave laat zien in welke gevallen gemeenten 
een standaard advies kunnen verwachten en in welke gevallen zij mogen rekenen op een 
maatwerk advies. Daarbij besteden we in het bijzonder aandacht aan de vestiging van 
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten ten opzichte van risicobronnen. 

De algemene regel is dat gemeenten een standaard advies 

ontvangen voor ruimtelijke plannen op bepaalde afstanden 

van Bevi inrichtingen en de transportroutes van gevaarlijke 

stoffen over weg, water en spoor en door buisleidingen. Veel 

gemeenten hebben in hun Beleidsvisie Externe Veiligheid 

vastgelegd hoe zij omgaan met locaties voor kwetsbare ob-

jecten en beperkt kwetsbare objecten evenals voor risicovolle 

activiteiten ten opzichte van risicobronnen. Deze visies vormen 

doorgaans een verbetering van de veiligheid, waardoor Brand-

weer Midden- en West-Brabant de mogelijkheid heeft om het 

gebruik van standaard adviezen uit te breiden. Met deze stan-

daardisering komt meer tijd vrij voor adviezen over plannen en 

ontwikkelingen, waarvan de effecten zeer ernstig kunnen zijn. 

Denk hierbij aan adviezen bij vestiging van risicovolle bedrijven 

en aan maatwerk adviezen voor ruimtelijke plannen waarbij 

het om bijzonder kwetsbare objecten gaat.

Wanneer standaard en wanneer maatwerk?

1. Een standaard advies wordt opgesteld voor plannen buiten 

750 m1 van een niet-categoriale Bevi inrichting. 

2. Een gedetailleerd maatwerk advies wordt opgesteld voor 

plannen binnen 750 m1 van een niet-categoriale Bevi 

inrichting. In deze plannen worden in de regel alle nieuwe 

bijzonder kwetsbare objecten geweerd.

3. Een standaard advies wordt opgesteld voor plannen buiten 

200 m1 van een categoriale Bevi inrichting, spoorlijn, auto-

weg, waterweg of buisleiding. 

4. Een gedetailleerd maatwerk advies wordt opgesteld voor 

plannen binnen 200 m1 van een categoriale Bevi inrichting.  

In deze plannen worden in de regel alle nieuwe bijzonder 

kwetsbare objecten geweerd.

5. Voor plannen buiten 30 m1 en tot een afstand van 200 m1

 van een spoorlijn, autoweg, waterweg of buisleiding ont-

moedigen we de komst van nieuwe bijzonder kwetsbare 

objecten. Indien in ruimtelijke besluiten nieuwe bijzonder 

kwetsbare objecten toch in deze zone worden bestemd, 

wordt een gedetailleerd advies opgesteld. In alle andere 

gevallen is er sprake van een standaard advies. 

6. Een gedetailleerd maatwerk advies wordt opgesteld voor 

plannen binnen 30 m1 van een spoorlijn, autoweg, water-

weg of buisleiding. In deze plannen worden in de regel alle 

nieuwe bijzonder kwetsbare objecten geweerd.

7. Bestemmingsplannen met Bevi inrichtingen worden voorzien 

van een gedetailleerd maatwerk advies. 

8. Conserverende bestemmingsplannen vallen in principe 

onder het standaard advies, tenzij het plangebied binnen 

de genoemde afstand ligt en er nog ontwikkelruimte voor 

bijzonder kwetsbare objecten in het bestemmingsplan zit.

9. Een standaard advies wordt opgesteld voor kleine bestem-

mingsplannen, niet zijnde ruimtelijke plannen voor bijzonder 

kwetsbare objecten. Overige bestemmingsplannen worden 

voorzien van een standaard advies.

PR afstanden 

De afstanden zijn van toepassing op het uitbrengen van een 

standaard advies of gedetailleerd advies. Alle afstandregels 

uit het Bevi/Revi blijven van toepassing. Dus kunnen diverse 

objecten worden bestemd, mits wordt voldaan aan 10-06 voor 

kwetsbare objecten en 10-05 (met motivatie en zwaarwe-

gende redenen) voor beperkt kwetsbare objecten binnen de 

aangegeven afstanden.

Zone-indeling

De zone-indeling zoals gebruikt bij de bepaling van standaard

advies of maatwerk advies, geeft vooraf duidelijkheid over 

wat gemeenten van het advies van de Veiligheidsregio Mid-

den- en West-Brabant kunnen verwachten. Verder biedt de 

zone-indeling duidelijkheid over de gewenste plaatsing van 

bijzonder kwetsbare objecten, waardoor er minder niet-zelf-

redzame burgers aanwezig zullen zijn in de directe nabijheid 

van risicobronnen.

Bijzonder kwetsbare objecten  worden ontmoedigd. Er 

kunnen zwaarwegende overwegingen zijn om toch deze 

objecten binnen 750 m1 te realiseren, maar dat moet dan 

goed worden afgewogen. Daarbij dient bijzondere aandacht 

gegeven te worden aan de zelfredzaamheid van burgers en 

Wat zijn bijzonder kwetsbare objecten?

Bijzonder kwetsbare objecten zijn: kinderdagverblijven, 

buitenspeeltuinen, basisscholen, zorgcentra (zoals: 

ziekenhuizen, verpleeghuizen, hospices of tehuizen 

voor verstandelijk of lichamelijke gehandicapten), 

kampeerterreinen, evenemententerreinen of 

gebouwen met veel bezoekers en de vitale 

infrastructuur.

In afwijking van kwetsbare objecten, te beoordelen op 

de buitengevels, gelden extra afstanden bij objecten of 

bij gebieden in de openlucht waar bijzonder kwetsbare 

personen aanwezig zijn. De afstand wordt dan bepaald 

door:

• de grens van het gebied dat bestemd is voor het 

verblijf van zieken, ouderen, gehandicapten of 

minderjarigen, indien het desbetreffende object 

een ziekenhuis, bejaardenhuis, verpleeghuis, school, 

gebouw of een gedeelte van een gebouw is dat 

bestemd is voor dagopvang van minderjarigen, 

of wanneer het om een openluchtzwembad of 

speeltuin gaat;

• de grens van het gebied dat bestemd is voor het 

verblijf van personen, indien het desbetreffende 

object een sportterrein of een kampeer- of ander 

recreatieterrein is dat bestemd is voor het verblijf 

van personen gedurende meerdere aaneengesloten 

dagen.

Standaardisering
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Zone binnen 200 m1 van categoriale Bevi inrichting

Categoriale
inrichtingen

Standaardisering

1

2

Zone binnen 750 m1 van niet categoriale Bevi inrichting

Bij bestemmingsplannen die een Bevi inrichting mogelijk 
maken, wordt altijd een gedetailleerd advies opgesteld.

BRZO & niet
categoriale
inrichtingen

Grensinrichting

Gedetailleerd advies Standaard advies

750 m

Grensinrichting

Gedetailleerd advies Standaard advies

200 m

30 m

Standaard advies

Grensinrichting

200 m

Standaardisering

4

Zone binnen 30 m1 en 200 m1 van transport

Transport 
(spoor,
autoweg, 
vaarweg en 
buisleiding)

Gedetailleerd advies 
indien nieuwe

bijzonder kwetsbare
objecten mogelijk zijn,

anders standaard
advies

Gedetailleerd 
advies
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Categoriale
inrichtingen

Standaardisering

1

2

Zone binnen 750 m1 van niet categoriale Bevi inrichting

Bij bestemmingsplannen die een Bevi inrichting mogelijk 
maken, wordt altijd een gedetailleerd advies opgesteld.

BRZO & niet
categoriale
inrichtingen

Grensinrichting

Gedetailleerd advies Standaard advies

750 m

Grensinrichting

Gedetailleerd advies Standaard advies

200 m

30 m

Standaard advies

Grensinrichting

200 m

Standaardisering

4

Zone binnen 30 m1 en 200 m1 van transport

Transport 
(spoor,
autoweg, 
vaarweg en 
buisleiding)

Gedetailleerd advies 
indien nieuwe

bijzonder kwetsbare
objecten mogelijk zijn,

anders standaard
advies

Gedetailleerd 
advies

Maakt het plan een 

Bevi inrichting mogelijk?

Ligt het plan binnen 30 m van een 

spoorlijn, autoweg, waterweg of 

buisleiding?

Ligt het plan binnen 200 m van 

een categoriale Bevi inrichting?

STANDAARD ADVIES

MAATWERK ADVIES

NEE

JA JA

JA

NEENEE NEE NEE

NEE

Ligt het plan buiten 30 m 

en binnen 200 m van een 

spoorlijn, autoweg, waterweg of 

buisleiding?

Maakt het plan bijzonder 

kwetsbare objecten mogelijk?

Ligt het plan binnen 750 m van 

een BRZO of niet categoriale 

Bevi inrichting?



Bijlage 4 Bluswater 

 

 


