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 Geaèht College,
 Naar aanleiding van uw adviesaanvraag d.d, 15 oktober 2010, treo u hierblj het advles
 aan van de Veiligheids|gio Zuid-Holland Zuid, Dlrectle Brandweer: met betrekking tot
 i . ,, j xjkel ja Iid 3: van het
 Bestemmingsplan Dorpskernen te Graaët|om. Op bas s van a ,
 Beslplt exterhe veiligheid inrichtingen (Bevi) wordt het Bestuur van de Vellighddsreglo in
 de èelegenheid gesteld om In verband met het groeps|slco advi| ult te brengèn over de
 mogelijkheden tot voor|reiding van bestrijding en beperking van de omvang van een
 ramp of zwaar ongeval en over de zelf|dzaamheid van personen in het invloedsgeble
 van de in|chting.
 De onderboewing van deze brief kunt u teœgvinden In de bijgevœgde tnelichbng op dlt
 advies. Dit advies geeo voo|tellen om de velllgheidssituate te optlmall||n. Het geeft
 geen antwoord op de vraag of het g|epsrisico aanvaardbaar Is. Het is uiteindelljk aan
 het bevoegd gezag om te oordelen of het groepsrlsico wel of niet aanvaardbaar Is. Het
 gaat daarblj om een bestuurlijke afwegin|an de rlslco's tegen de maalchappelijke
 batqn. ''
 De Handreiking veran|oordingspllcht groep|âlco van november 2007, Is een
 hulpmiddel om de ve|n|oordingsplicht in te vullen. Deze handreiking is te dpwnloaden
 via de site van het Minlsterie van Volkshulsvestlng, Ruimtelijke Ordening en Milieu
 (VRQM).
 Het ùnde|aande advies is tot stand gekomen aan de hand van het Toeàing|der
 Extirne Veiligheid. Dit toeîingskader kent een vij|al crlteria die In |menhani worden
 bek|ken, te weten plaa|gebonden risico, groepsrisico, zelfredzaamheld, beheéo|a|eld
 en resteffed.
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. * *
 * *
 conclusie en aanbevelingen
 De veiligheidstoets Ievert de volgende conclusies op:
 * De doorzet van het LpG-tankstation De Haan minerale olie b.v., Smoutjesweg 4 te
 Goudriaan, moet bèperkt blijven tot maximaal 500 m3 ter voorkoming van een
 saneringssituatie;
 @ De bedrijfswoning, Smoutjesweg 6 te Goudriaan moet als een bedrijëwoning
 aangemerkt blijven ter voorkoming van een saneringssituatie.
 Naar aanleiding van de analyse en de daaruit getrokken conclusies komen de volgende
 aanbevelingen naar voren:
 Ter voorkoming van een saneringssituatie moet worden geborgd dat de doorzet van het
 LpG-tankstation De Haan minerale olie b.v., Smoutjesweg 4, Goudriaan beperkt blijft tot
 maximaal 500 m3 en de bijbeho|nde bedrijëwoning als zodanig bestemd blijft (zie
 bijlage 1).
 De meest effectieve maatregel om de mogelijkheden tot zelfredzaamheid te vergroten, is
 afstand houden tussen de risicobronnen en de potentiële slachto|e|. Geadvisee| wordt
 om het aantal aanwezigen binnen 90 meter (100% letaliteitcontour BLEVE) vanaf het
 vulpunt en/of het hart van de weg te beperken en kwetsbare objeden met vermlnderd
 zelfredzame personen binnen deze zone alleen toe te staan na het treffen van
 maat|gelen.
 In het kader van de zelfredzaamheid bij het scenario BLEVE verdient het aanbeveling om
 bij herinrichting van het plangebied langs of bij de risicobronnen de volgende
 maatregelen te creëren :
 @ Het wegenplan zodanig inrichten dat de vluchtwegen van de risicobronnen
 aflopen;
 @ Het toepassen van zo min mogelijk glas aan de risicozijde;
 * De gebouwen dusdanig ontwerpen zodat niet-verblljf ruimten als bergingen,
 keukens, wc's en trappenhuizen aan de gevaarszijde zijn geplaatst;
 De gebouwen Ioodrecht projederen ten opzichte van de risicob|n.
 Orn de e|ectiviteit van de hierboven genoemde maatregelen te garanderen zijn de
 volgende organisatorische maatregelen noodzakelijk:
 Pe|oneelsleden en bewone| dienen door middel van risicocommunicatie gei'nformeerd
 en ge'fnstrueerd te worden over de risico's en de mogelijke maatregelen die ze zelf
 kunnen nemen als dat nodig is (Campagne:''goed voorbereld zijn heb je zelf in de
 hand''). De gemeente is hie|oor verantwoordelijk en heeft hierln een informatieplicht.
 De VRZHR kan hierbij de gemeente onde|teunen.
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Het voorliggende bestemmingsplan is consoliderend van aard. Binnen het bebouwde
 gebied is nog enige ruimte voor herstrucurering/inbreiding. Waar deze mogelijkheden
 zich voordoen worden middels separate juridisch-planologische procedure (bijvoorbeeld
 wijzigingsplannen) ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Behoud en versterking van de
 kernkwaliteiten op Iandschappelijk, cultuurhistorisch en natuurlijk gebied (o.a. het
 groene karakter van de dorpskernen) staat ook bij de beoordeling van deze
 ontwikkelingen voorop. Binnen het plangebied is ook sprake van intensiveren, innoveren
 en he|trucureren van bestaande en geplande bedrijventerreinen. Op de
 bedrijventerreinen worden conform provinciaal beleid nieuwe bedrijëwoningen
 uitgesloten om de ruimte voor bedrijvigheid optimaal beschikbaar te houden.
 De Brandweer Is aangewezen als adviseur en mag op grond van artikel 13 van het
 Besluit externe veiligheid inrichtingen advies uitbrengen in verband met het groepsrisico
 over de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang
 van een ramp of zwaar ongeval en over de zelfredzaamheid van personen in het
 invloedsgebied van de lnrichting.
 2. Doelstelling van het advies
 Het advies van de brandweer is primair in Iijn met het gestelde in het Besluit externe
 veiligheid inrichtingen (Bevilr artikel 13, Iid 3 en de circulaire Risiconormering vervoer
 '' f aand aan de vas|telling van een besluit als bedoeld
 gevaarlijke stoffen (Rnvgs) : Voora g
 in het eerste Iid stelt het bevoegd gezag, bedoeld in het eerste Iid. het bestuur van de
 regionale brandweer in wier gebied ligt waarop dat besluit betrekking heeh; in de
 gelegenheid om in verband met het gmepsrisko advies uit te brengen over de
 mogelqkheden tot voorbereiding van bestnjding en beperking van de omvang van een
 ramp of zwaar ongeval en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied
 van de in|chtinç-.
 In deze toellchting wordt het advies van de brandweer weemegeven, waarbij een analyse
 van de veiligheidssituatie wordt weergegeven en voorstellen worden gedaan om de
 veiligheidssituatie te optimaliseœn.
 Het onde|taande advies is tot stand gekomen aan de hand van het Toe|ingskader
 Externe Veiligheid. Dit toe|ingskader kent een vijftal die in samenhang worden bekeken,
 te weten plaa|gebonden risico, groepsrisico, zelfredzaamheid, behee|baarheid en
 resteffec.
 In deze toellchting wordt in hoofdstuk 3 een beschrljving gegeven van de scenario's die
 op deze Iocatie kunnen voorkomen. In hoofdstuk 4 wordt de veiligheidssituatie
 geanalyseerd aan de hand van het toe|ingskader externe veiligheid. Tot slot worden ten
 aanzien van het plangebied conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
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4.2. .1 LK-tankstation De Haan minerale olie b.v., Smoutjesweg % Goudriaan
 Blnnen het invloedsgebied van het LpG-Tankstation (150 meter rond het vulpunt bij een
 doorzetbeperking van 500m3 LPG per jaar) zijn kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten
 gesitueerd en is sprake van een een populatie van enkele tientallen personen. Het
 g|epsrisico als gevolg van het LpG-tankstation bedraagt 0,06 maal de oriënterende
 waarde bij 80 slachto|e|.
 Ondanks dat het consewerend plan is, moet het groepsrisico worden verantwoord (zie
 Informatieblad ''Implementatie Convenant LpG-autogas 2005'' (Ministerie van VROM,
 december 2009).
 4.2.3 Wegvervoer gevaarl|ke stoffen
 De provinciale risicokaad geeft aan dat het invloedsgebied voor het groepsrisico op 200
 meter van de weg Iigt (gebaseerd op een scenario van een warme BLEVE van een LPG-
 tankauto).
 Binnen deze afstand is ter hoogte van Goudriaan, Ioodrecht op de N216, blnnen het
 plangebied kwetsbare bebouwing aanwezig.
 De drempelwaade voor beschouwing van het groepsrisico uit de PGSO3 wordt bij Iange
 niet gehaald. Derhalve is een veran|oording voor het groepsrisico als gevolg van het
 vervoer van gevaarlijke stoffen over de N216 voor het plan Dorpskernen, Graafstroom
 niet nodig.
 4.3. Zelf|zaamheld
 De zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezigen in het plangebied in staat
 zijn zich op eigen kracht in veiligheid te brengen. Binnen het invloedsgebied van
 onderstaande risicobronnen bevinden zich verschillende (beperkt) kwetsbare objeden.
 4.3.1 LM-tankstation De Haan minerale olie b.v., Smouuesweg 4. Goudriaan;
 Wegvervoer gevaarlqke stoffen
 Binnen het invloedsgebied (150 meter) rondom het LpG-tankstation en de
 transpo|routes Iiggen meerdere kwetsbare objecten (woningen).
 Bij het scenario van een koude BLEVE zal er geheel geen tijd voor zelfredding
 beschikbaar zijn. Bij een warme BLEVE is er wellicht wel enige tijd.
 Een BLEVE met een volle tankwagen geeft tot een afstand van ongeveer 230 meter
 dodelijke slachto|ers. Vanaf 230 meter tot ongeveer 400 meter zullen de effecten van de
 BLEVE gewonden veroocaken. Deze zone is het potentlële werkterrein van de
 hulpdiensten. In deze zone zorgen maatregelen ter bevo|ering van de zelfredzaamheid
 voor een daling van het aantal slachto|e|. De meest effedieve maatregel in het kader
 van zelfredzaamheid is vluchten uit het onveillge gebied. Echter, het tijdsverloop vanaf
 het ontstaan tot het plaa|vinden van een BLEVE is relatief kort en amankelijk van
 ve|chillende factoren (vullingsgraad, buitentemperatuur, moment van inzet brandweer).
 De meest effectieve maatregel om de mogelijkheden tot zelfredzaamheid te vergroten, is
 afstand houden tussen de risicobron en de potentiële slachtose|. Geadviseerd wordt om
 bij herinrichting van het plangebied en functiewijzigingen het aantal aanwezigen binnen
 90 meter (100 O/o Ietaliteitcontour BLEVE) vanaf de risicobron te beperken en kwetsbare
 objecten met verminderd zelf|dzame personen binnen deze zone alleen toe te staan na
 het treffen van maatregelen.
 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Directie Brandweer
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De |nctie-indeling, de infrastruduur en de bebouwing kan op verschillende manieren op
 de zelfredzaamheld inspelen.
 @ Het wegenplan zodanlg inrichten dat de vluchtwegen van de risicobronnen
 aflopen;
 @ Het toepassen van zo min mogelijk glas aan de risicozijde;
 * De gebouwen dusdanig ontwerpen zodat niet-verblijf ruimten als bergingen,
 keukens, wc's en trappenhuizen aan de gevaa|zljde zijn geplaatst;
 * De gebouwen Ioodrecht projeceren ten opzichte van de risicobron.
 Om de e|ediviteit van de hierboven genoemde maatregelen te garanderen zijn de
 volgende omanisatorische maatregelen noodzakelijk:
 Personeelsleden, gebruike| en bewoners dienen door middel van risicocommunicatie
 ge'l'nformeerd en gei'nstrueerd te worden over de risico's en de mogelijke maatregelen die
 ze zelf kunnen nemen als dat nodig is. De gemeente is hie|oor verantwooMelijk en heeo
 hierin een informatieplicht. De VRZHR kan hierbij de gemeente onde|teunen.
 4.4. Behee|baarheld
 Beheersbaarheid richt zich op de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten in hoeverre zij
 in staat zijn hun taken goed uit te kunnen voeren en om daarmee verdere escalatie van
 een incident te voorkomen.
 Hierbij kan gedacht worden aan het voldoende/adequaat aanwezig zijn van
 aanvalswegen en bluswate|oorzieningen, maar ook de brandweerzorgnorm wordt hier
 onder geschaard.
 Ten aanzien van de aspecten berelkbaarheld en bluswatewoociening hanteert de
 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de richtlijnen zoals beschreven in de NVBR publicatie
 %'Handleidlng bluswate|oociening en bereikbaarheid-.
 In overleg met het Iokale brandweerkorps van uw gemeente zijn de volgende aspecten
 naar voren gekomen:
 @ Bereikbaarheid
 Uit de handleiding volgt het advies dat het plangebied goed bereikbaar dient te zijn
 door de hulpverleningsdiensten via twee van elkaar onamankelijke aanvalswegen,
 waardoor in geval van werkzaamheden of calamiteiten een incident bereikbaar is.
 De Iokale brandweer geeft aan dat de bereikbaarheid goed is.
 @ Bluswate|oorzlenlna
 Voor de volgende risicobronnen gelden de onde|taande opmerkingen.
 LpG-tankstation De Haan minerale olie b.v., Smoutjesweg 4, Goudriaan
 Wegvervoer gevaarlijke stoffen.
 De bluswate|oorziening (zowel primair als secundair) is in orde.
 * Zoranorm
 De brandweerzorgnorm is een aanbevolen opkoms|ijd die afhankelijk is van het soort
 object en de risico's voor de aanwezige personen.
 De opkomsttijd bestaat uit een optelsom van de uitruktijd en de aanrijdtijd. De
 uitruktijd betreft de tijd die men heeft vanaf het alarmeren totdat men gereed is om
 te vertrekken naar het plaats incident. De uitruktijd voor een be|epskorps Iigt Iager
 dan die van een vrijwillig korps, omdat de beroepsmedewerkers zich in de directe
 nabijheid van de kazerne bevinden. De stree|aarde voor de uitruktijd van een
 beroepskorps is 1,0 minuut en voor een vrijwillige organisatie ca 3,5 minuten.
 De aanrijdtijd betreft de zuivere rijtijd.
 De brandweer kan in de meeste gevallen binnen de zorgnorm in het plangebled
 aanwezlg zijn.
 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Directie Brandweer pagina 9 van 1 1
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4.5. Resteffect
 Het resteffect geeft een inscha|ing van het aantal doden, gewonden en materiële schade
 bij de representatieve scenarioês, ondanks de getroffen maatregelen.
 4,5.7 LK-tankstation De Haan minerale olie b.v., Smoutjesweg * Goudriaan;
 Wegvervoer gevaarl|ke stoffen
 Het resteffect van een BLEVE is moeilijk concreet In te schatten. Bij de maatregelen in
 het kader van de zelfredzaamheid is beschreven dat de kans op dodelljke slachto|e| in
 het plangebied verminderd kan worden. Over het aantal gewonden kan geen concrete
 voo|pelling gedaan worden. De genoemde maatregelen zullen zorgen voor een daling
 van het aantal gewonden en schade in de zorgzone. De mate van daling is afhankelijk
 van meerdere factoren (bijvoorbeeld de vorm van gebouwen, de vullingsgraad van de
 tank, de hoeveelheid vrijgekomen gevaarlijke stoffen, weersinvloeden, e.d.). De schade
 die resteert, zal bestaan uit brand veroocaakt door de hitte van de BLEVE (secundaire
 branden) en materiele schade aan gebouwen en inventaris door de druke|eden.
 In de onde|taande tabellen wordt de omvang van de materiële schade ten gevolge van
 warmtestraling en overdruke|eden bij het scenario BLEVE weergegeven.
 100% beschadi in eh herbouw nodi 200 13 133 9
 50% van de gebouwen beschadigd 340 23 270 17
 met herbouw rest behoeft re araties
 Schade aan gebouwen (glas, verfwerk, 450 27 350 15
 etc
 Tabel: Omvang materiele schade bij BLEVE t.g.v. wa|testraling
 Bron: Veilighe|d|tud|e SForzone fterec/?l/ Zw|ndœcht, TNO, 2|
 Totaal instorten van huizen 35-50 55 1.0 40 0.5
 Gedeeltelijk instorten van dak en 15 85 1.3 60 0.6
 muren
 Be erkte Iichte strudurele schade 3 300 26 200 11
 Ruitbreuk 1 700 126 500 66
 nbel 6: Omvang materiele schade bij BLEVE t.g.v. overdruke|eden
 Bron: Veiligheidsstudie Spoorzone Dordrecht/ Zw|ndrecht, TNO, 2004
 Uit de bovenstaande tabellen blijkt dat de meeste slachto|e| komen te vallen binnen
 een afstand van 200 meter (koude BLEVE) respectievelijk 300 meter (warme BLEVE).
 De bebouwing op in het plangebied op 200 meter van de risicobron zullen bij een BLEVE
 zo grote schade oplopen dat herbouw noodzakelijk zal zijn.
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5. Contlusies
 De veiligheidstoets Ievert de volgende conclusies op:
 * De doorzet van het LpG-tankstation De Haan minerale olie b.v., Smoutjesweg 4,
 Goudriaan, moet beperkt blljven tot maximaal 500 m3 ter voorkoming van een
 saneringssituatie,
 * De bedrij|woning, Smoutjesweg 6,Goudriaan moet als een bedrijfswoning
 aangemerkt blijven ter voorkoming van een sanerlngssituatie.
 6. Aanbevelingen
 Naar aanleiding van de analyse en de daaruit getrokken conclusies komen de volgende
 aanbevelingen naar voren:
 Ter voorkoming van een saneringssituatie moet worden geborgd dat de doorzet van het
 LpG-tankstation De Haan minerale olie b.v., Smouoesweg 4, Goudriaan beperkt blijft tot
 maximaal 500 m3 en de bijbehorende bedrijfswoning als zodanig bestemd blij| (zie
 bijlage 1).
 De meest effectieve maatregel om de mogelijkheden tot zelfredzaamheid te vergroten, is
 afstand houden tussen de risicobronnen en de potentiële slachto|e|. Geadvisee| wordt
 om het aantal aanwezigen binnen 90 meter (100 % Ietaliteitcontour BLEVE) vanaf het
 vulpunt en/of het hart van de weg te beperken en kwetsbare objecten met verminderd
 zelfredzame personen binnen deze zone alleen toe te staan na het treffen van
 maatregelen.
 In het kader van de zelfredzaamheid bij het scenario BLEVE verdient de aanbeveling bij
 herinrichting van het plangebied Iangs of bij de risicobronnen de volgende maatregelen te
 creëren :
 * Het wegenplan zodanig inrichten dat de vluchtwegen van de risicob|nnen
 aflopen;
 . Het toepassen van zo min mogelijk glas aan de risicozijde;
 * De gebouwen dusdanig ontwerpen zodat niet-verblijf ruimten als bergingen,
 keukens, wc's en trappenhuizen aan de gevaarszijde zijn geplaatst;
 * De gebouwen loodrecht projecteren ten opzichte van de risicobron.
 Om de e|ectiviteit van de hierboven genoemde maatregelen te garanderen zijn de
 volgende organisatorische maatregelen noodzakelijk:
 Personeelsleden en bewoners dienen door middel van risicocommunictle ge'fnformeerd
 en gel'nstrueerd te worden over de risico's en de mogelijke maatregelen die ze zelf
 kunnen nemen als dat nodig is (Campagne:''goed voorbereid zijn heb je zelf in de
 hand). De gemeente is hiervoor verantwoordelijk en heeo hierin een informatieplicht.
 De VRZHR kan hierbij de gemeente onde|teunen.
 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Directie Brandweer pagina 1 1 van 1 1
 Bureau Expertise en Advies Brandweer

Scan nummer 3 van 3 - Scanpagina 11 van 11

1. Post in - 17874


