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Afbeelding 1 Het plangebied op luchtfoto. Bron: PDOK.
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Samenvatting en advies
In opdracht van RHDHV heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een archeologisch bureauonderzoek
uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van het plangebied Planetenbaan / ’t Kwadrant te
Maarssenbroek, gemeente Stichtse Vecht (afbeelding 1, kaart 1).
Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 11,3 hectare. Het betreft een van oorsprong typische kantoor- en
bedrijvenlocatie in Maarssenbroek. Sinds een aantal jaren is er sprake van aanzienlijke leegstand, en heeft het
gebied een verouderde uitstraling. In lijn met het nationale en provinciale beleid voor leegstand op
kantoorlocaties is in 2016 een afwegingskader met bijbehorende kansen voor het gebied vastgesteld wat inzet
op een (gedeeltelijke) herontwikkeling naar woningbouw. Inmiddels zijn er vijf kantoorgebouwen omgebouwd
naar woningen. Voor de overige locaties zijn uiteenlopende plannen voor sloop-nieuwbouw en transformatie
naar woningbouw, werken of andere functies (afbeelding 2 t/m 7).
Voorafgaand aan de ontwikkelingen dient in het kader van de wijziging van het bestemmingsplan in kaart
gebracht te worden of zich binnen het onderzoeksgebied behoudenswaardige archeologische resten (zouden
kunnen) bevinden, die tegen de achtergrond van de bodemingrepen gevaar lopen.
Op basis van de bekende landschappelijke en archeologische gegevens ligt het plangebied in een voormalig
veengebied met een lage archeologische verwachting. Dit geldt echter niet voor de strook langs de oude
Maarssenbroekse Dijk en Stadswetering. Dit betreft één van de eerste ontginningsassen van het gebied, en
waarlangs in ieder geval al in het begin van de 19e eeuw al sprake was van lintbebouwing met boerderijen.
Eventuele archeologische resten kunnen hier bestaan grondsporen van structuren zoals boerderijen,
bijgebouwen, sloten, greppels en afvalkuilen, en vondsten van o.a. aardewerk, bot en metaal. Deze resten
kunnen worden aangetroffen op de overgang tussen de ophogingslaag die voor het bouwrijp maken van het
bedrijventerrein is aangelegd, en de natuurlijke ondergrond.
Op basis van het AHN en historisch kaartmateriaal valt op te maken dat het maaiveld tot aan de aanleg van het
bedrijventerrein op 0,4 m -NAP heeft gelegen. Het maaiveld bij de Planetenbaan ligt nu op ca. 0 m NAP, dus hier
is minstens 0,4 m opgehoogd; bij Het Kwadrant lig het maaiveld tussen de 0 en 0,5 m +NAP, dus iets hoger. De
kans bestaat dat voorafgaand aan de ophoging er sprake is geweest van afgraving, waardoor eventuele
archeologische resten kunnen zijn verstoord, en waardoor het moderne ophogingspakket dikker uitvalt dan de
verwachte 0,4 m ter hoogte van de Planetenbaan.
Advies
Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie adviseert een dubbelbestemming Waarde Archeologie op te nemen voor
een zone aan de oostzijde van het plangebied (afbeelding 19), bestaande uit een strook langs de
Maarssenbroekse Dijk en Stadswetering met een breedte van 50 meter langs de wetering, plus buffers van 50
meter rondom aangetoonde historische bebouwing op de Kadastrale Minuut van 1811-1832. Vanwege de
ouderdom van de ontginningsas, en de afwijkende vorm van percelering kan ook buiten de erven van 1811-1832
elders ook nog sprake zijn geweest van bewoning in de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd. Geadviseerd wordt om
bij ingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 30 cm -mv archeologisch vervolgonderzoek onderzoek uit te laten
voeren. Deze vrijstellingsgrens wordt geadviseerd op basis van wat doorgaans voor een gebied met een hoge
verwachting aan vrijstellingsgrenzen wordt gehanteerd. De rest van het plangebied behoeft geen archeologische
dubbelbestemming en kan worden vrijgegeven voor de geplande ontwikkelingen. Het is aan de gemeente aan te
geven of deze vrijstellingsgrenzen kunnen worden aangehouden.
Het is aan het bevoegd gezag, de gemeente Stichtse Vecht, om op basis van dit rapport en het hierin
geformuleerde advies een besluit te nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek of het beëindigen van
het archeologisch onderzoeksproces.
Ook wanneer het plangebied op enig moment op basis van de resultaten van archeologisch onderzoek wordt
vrijgegeven voor de voorgenomen ontwikkelingen, blijft de meldingsplicht archeologische toevalsvondst of
waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Aangezien het nooit volledig is
uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet een archeologische toevalsvondst wordt gedaan, is het wenselijk
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de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen bij het
bevoegd gezag, de gemeente Stichtse Vecht, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Naschrift
De ODRU heeft als adviseur van het bevoegd gezag in het integrale advies met betrekking tot het aspect
archeologie naast enkele tekstuele/inhoudelijke opmerkingen als volgt gereageerd: “Om archeologische waarden
zo goed mogelijk planologisch te beschermen, maar ook in het kader van risicobeheersing adviseren wij om zo
vroeg mogelijk in het planstadium een verkennend booronderzoek uit te laten voeren binnen het ontginningslint.
Met een verkennend booronderzoek wordt duidelijk of, waar en hoe diep binnen het plangebied relevant
archeologische (ophoog)lagen / niveaus voorkomen. Op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek
zal blijken of nader vervolg (voor)onderzoek nodig is.”1

1

ROM Integraal advies kenmerk Z/20/174782/D-590370 d.d. 29 april 2022.
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Onderbouwing advies
1
1.1

Projectomgeving
Afbakening plangebied en consequenties toekomstig gebruik (LS01)

In opdracht van RHDHV heeft Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie een archeologisch bureauonderzoek
uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herontwikkeling van het plangebied Planetenbaan / ’t Kwadrant te
Maarssenbroek, gemeente Stichtse Vecht (afbeelding 1, kaart 1).
Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 11,3 hectare. Het betreft een van oorsprong typische kantoor- en
bedrijvenlocatie in Maarssenbroek. Sinds een aantal jaren is er sprake van aanzienlijke leegstand, en heeft het
gebied een verouderde uitstraling. In lijn met het nationale en provinciale beleid voor leegstand op
kantoorlocaties is in 2016 een afwegingskader met bijbehorende kansen voor het gebied vastgesteld wat inzet
op een (gedeeltelijke) herontwikkeling naar woningbouw. Inmiddels zijn er vijf kantoorgebouwen omgebouwd
naar woningen. Voor de overige locaties zijn uiteenlopende plannen voor sloop-nieuwbouw en transformatie
naar woningbouw, werken of andere functies (afbeelding 2 t/m 7).
Voorafgaand aan de ontwikkelingen dient in het kader van de wijziging van het bestemmingsplan in kaart
gebracht te worden of zich binnen het onderzoeksgebied behoudenswaardige archeologische resten (zouden
kunnen) bevinden, die tegen de achtergrond van de bodemingrepen gevaar lopen.
1.2

Onderzoeksdoel en -methode

Doel van het archeologisch bureauonderzoek was vast te stellen of er in het plangebied sprake is (of kan zijn) van
archeologische resten die door de ingrepen verstoord dreigen te worden. Hiertoe is een bureauonderzoek
verricht, waarbij voor het plangebied een specifiek archeologisch verwachtingsmodel is opgesteld. Vervolgens is
een advies geformuleerd in het kader van de cyclus van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Het
onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), protocol 4002
Bureauonderzoek.
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Afbeelding 2 Benamingen van de verschillende deelgebieden. Bron: RHDHV.
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Afbeelding 3 Inrichtingsschets. Bron: Maan/RHDHV.

Afbeelding 4 Inrichtingsschets. Bron: Maan/RHDHV.
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Afbeelding 5 Inrichtingsschets. Bron: Maan/RHDHV.

Afbeelding 6 Inrichtingsschets. Bron: Maan/RHDHV.
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Afbeelding 7 Inrichtingsschets. Bron: Maan/RHDHV.
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2
2.1

Beleidskader
Wettelijk kader

De zorgplicht voor het archeologisch erfgoed is uitgewerkt in de Monumentenwet 1988 en in de wijziging hierop;
de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz, 2007). Een deel van de Monumentenwet is per 1 juli
2016 opgegaan in de Erfgoedwet. Het overige deel zal te zijner tijd opgaan in de Omgevingswet. Tot die tijd
blijven die artikelen die niet zijn overgegaan naar de Erfgoedwet van kracht zoals ze in de Monumentenwet van
1988 zijn benoemd.
De Wamz vormde de implementatie van het Verdrag van Malta dat in 1992 door diverse Europese lidstaten is
ondertekend. Hierin wordt gesteld dat het streven is archeologisch erfgoed in de bodem te beschermen en
daarmee te behouden. Om dit te kunnen doen moet archeologisch erfgoed ingepast worden in de ruimtelijke
ordening. Een ander uitgangspunt is dat indien behoud in de bodem (in situ) niet mogelijk is, de verstoorder
onderzoek naar de archeologische waarden moet betalen. In de praktijk zijn dit de kosten voor de archeologische
monumentenzorg cyclus (AMZ-cyclus). Met de invoering van de Wamz werden gemeenten verplicht om
archeologiebeleid te ontwikkelen omdat artikel 38a van de Monumentenwet 1988 bepaalde dat de
gemeenteraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan en bij de bestemming van de in het plan begrepen
grond rekening houdt met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten. Met invoering van de
nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro, 2008) werd de archeologie definitief verankerd in de ruimtelijke
ordening. Bepaald werd dat gemeenten na maximaal 10 jaar een bestemmingsplan moeten herzien of
vernieuwen (daarbij rekening houdend met de archeologie op grond van de Monumentenwet 1988).
Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, 2010) zijn burgemeester en wethouders
bevoegd gezag in het kader van de omgevingsvergunning. Op grond van de Ontgrondingenwet zijn
Gedeputeerde Staten bevoegd gezag in het kader van de ontgrondingsvergunning, voor andere gronden dan bij
ministeriële regeling aan te wijzen rijkswateren. Ook is de provincie op grond van de Wro bevoegd gezag
wanneer sprake is van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Wanneer sprake is van een Rijksinpassingsplan (RIP)
is het rijk bevoegd gezag. Verder is de minister van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd gezag ten aanzien van
de bodem en oevers van rijkswateren op grond van de Waterwet. Voor werkzaamheden die een wettelijk
beschermd archeologisch rijksmonument wijzigen of verstoren, is een vergunning nodig van de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verleent deze vergunning namens
de minister.
2.2

Gemeentelijk beleid (LS01)

Bestemmingsplan
Het vigerende bestemmingsplan Maarssenbroek Werkgebied 1e partiele herziening (vastgesteld 2009)2 is
verouderd en kent geen paragraaf of dubbelbestemming met betrekking tot archeologie en/of cultuurhistorie.
Archeologiebeleid
Het plangebied ligt volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart uit 2010 voor de voormalige
gemeenten Maarssen, Loenen, Abcoude en Breukelen in ‘verstoord gebied’ (afbeelding 8).3 In de toelichting
staat vermeld dat onder deze categorie de gebieden vallen “waarvan de bodem in het verleden ernstig is
verstoord of al eerder is opgegraven en er derhalve geen archeologische relevante sporen meer worden
verwacht. Het betreft locaties vermeld op de geologische kaart als zand- en grindwinningslocaties, en plaatsen
waarvan op basis van de analyse van het AHN in het kader van dit onderzoek duidelijk is geworden dat de bodem
daar verstoord is. In deze zones is logischerwijs geen archeologisch onderzoek benodigd.”4 Navraag hieromtrent
bij de adviseur van het bevoegd gezag, mevr. F. Hogenboom van de Omgevingsdienst Regio Utrecht, leert dat het
gebied waarschijnlijk als verstoord is aangemerkt op basis van de aanname dat het plangebied verstoord is
geraakt tijdens de aanleg van het bedrijventerrein. De ODRU gaat er van uit dat een deel van de archeologie
echter behouden moet zijn gebleven, namelijk het historisch bebouwingslint van de Maarssebroekse dijk, dat

2

NL.IMRO.19040000MbWerkgHz1MRS-.
De Boer et al. 2010.
4 De Boer et al. 2010, 92.
3
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aan de oostzijde van het plangebied ligt. De ODRU heeft de gemeente geadviseerd dit te repareren bij een
actualisatie van de beleidskaart, maar dit is tot op heden nog niet vastgesteld (of ter inzage geweest).5

Afbeelding 8 Ligging plangebied op de beleidskaart 2010. Het plangebied is met een groene ster aangegeven. Bron: De Boer
et al. 2010.

5

E-mail mevr. F. Hogenboom (ODRU) d.d. 22 februari 2021.
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3
3.1

Verwachtingsmodel
Natuurlijk landschap (LS04)

Het plangebied bevindt zich in een overgangszone van het rivierengebied in het oosten en zuiden, naar het
westelijk veengebied in het westen en noorden.6 De maaiveldhoogte loopt uiteen van ongeveer 70 cm beneden
NAP in het gebied rond de uitgegraven waterpartij in het zuiden tot ongeveer 5 meter boven NAP in de sterkst
opgehoogde delen tegen de N230 (zie kaart 1 voor de topografische elementen en afbeelding 9 voor het
maaiveldhoogteverloop). Doorgaans bevindt het maaiveld zich op ca. 0 tot 0,5 m +NAP. Verder wordt duidelijk
dat de maaiveldhoogte sterk wisselt in ‘blokkige’ patronen en andere rechtlijnige verlopen. Door de ophoging die
eind jaren ’70 / begin jaren ’80 van de vorige eeuw plaatsvond ten behoeve van de nieuwbouw van
Maarssenbroek is het natuurlijke maaiveldverloop verloren gegaan.

Afbeelding 9 Uitsnede van het plangebied (rood omkaderd) op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN-3; 50cm grid).
Bron: www.ahn.nl.

De natuurlijke ondergrond onder deze ophoging wordt gevormd door rivierafzettingen en veen. Daaronder, op
een diepte van ongeveer 4,80 tot 5,20 m -NAP komen pleistocene afzettingen voor (dekzand – Formatie van
Boxtel)7. De voor het plangebied belangrijkste component van het rivierengebied wordt gevormd door de Vecht
en de Oud-Aa als directe voorloper van de Vecht. De sedimentatie van de Vecht begon ca. 2300 jaar geleden en
eindigde bij de bedijking (stroomgordel 168, kaart 2a). De Oud-Aa (nr. 129 op kaart 2) heeft in de periode
daarvoor (vanaf ca. 2900 jaar geleden, vanaf de IJzertijd) beddingzand afgezet in een ruimer gebied; een uiterste
uitloper van de oeverafzettingen van deze gordel bevindt zich nog binnen de grenzen van het plangebied (F0g op

6
7

Berendsen 1997.
Boringen B31H0792 en B31H2004, www.dinoloket.nl ; Schokker 2003.
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kaart 2).8 Buiten deze beddinggordel zullen nabij de rivier relatief hogere oeverwallen gevormd zijn uit lichtere
sedimenten als zandige klei en lichte klei. Verder van de rivier ligt een lager gelegen komgebied met zwaardere
kleien en veen (F0k en F1k op kaart 2).9
Ook op de bodemkaart (1:50.000) is de overgang van rivierklei naar veen terug te zien in het verloop, van oost
naar west, van meer kleiige naar venige bodems. Het dichtst bij de stroomgordel van de Vecht, ten noordoosten
van het plangebied, komen kalkhoudende poldervaaggronden voor (Rn15A, kaart 3). Door het afgraven van de
deels ontkalkte bovengrond is hier het kalkhoudende sediment dominant in het profiel. 10 Beddingzand komt over
het algemeen pas dieper dan 120 cm beneden maaiveld voor. Verder van de rivier vandaan, in westelijke
richting, neemt het kalkgehalte af, en komen kalkloze poldervaaggronden voor: Rn44C en Rn47Cn (kaart 3).
Laatstgenoemde komen voor in de overgangszone van stroomrug naar kom, terwijl eerstgenoemde vooral in de
(kleiige delen van de) komgebieden voorkomen. Nog verder naar het westen, richting het veengebied, komen
kalkloze drechtvaaggronden voor (Rv01C, kaart 3); dit zijn gronden met een zwak ontwikkelde humushoudende
bovengrond in klei, met daaronder (vanaf 40 tot 80 cm beneden maaiveld) veen.11
De oorspronkelijk in het plangebied voorkomende bodems, onder het ophogingsmateriaal, bestaan uit meer
kleiige of venige komgronden. Het natuurlijke landschap van het plangebied bestond vanaf het begin van het
Neolithicum hoofdzakelijk uit een nat, laaggelegen gebied; de verwachting op basis van het natuurlijk landschap
is vanaf dat moment laag.
3.2

Historisch landschap (LS02, LS03, LS04)

Historisch-geografische ontwikkeling (LS03)
Het plangebied ligt in de Maarsserboeker Polder, aan de westzijde van de Maarssenbroekse Dijk en
Stadswetering. In 1085 schonk de Utrechtse bisschop Koenraad het gebied van de Ronde Venen aan het kapittel
van Sint Jan en aan zijn ministeriaal, de heer van Abcoude. Dit was het startsein voor de ontginning van een
uitgestrekt veengebied ten noorden van de Oude Rijn en ten westen van de Vecht. Met een tempo van
gemiddeld 2000 hectare per jaar werd het gebied ontgonnen. Men begon daarbij aan de randen van het gebied,
vanaf de oeverwallen van de bestaande riviertjes zoals de Vecht. Vanaf de Vecht, tussen De Aa bij Breukelen en
de Zwesereng onder Zuilen, werd vijfmaal een ontginningsas met een vaste diepte van 1250 meter ver het veen
in herhaald. Vanaf de Poeldijk aan De Aa werd de Otterspoorbroekse Dijk als eerste ontginningsbasis aangelegd,
en vanaf de Haarrijn verlengd met de Maarssenbroekse Dijk tot aan de Lageweidse Kade die de ontginnng
afsloot. Als achterkaden van Otterspoorbroek en Maarssenbroek kwamen de Kortrijkse Dijk respectievelijk de
Oudenaarskade.12
Op een kaart uit 1628 staat de Maarssenbroekse Dijk nog niet aangegeven (afbeelding 10). Op een kaart uit 1743
staat deze wel aangegeven, met schetsmatige bebouwing langs het water (afbeelding 11).
De eerste betrouwbare kaart voor het plangebied is de Kadastrale Minuut van 1811-1832, sectie A, blad 2
(afbeelding 12). Op deze kaart is te zien dat zich aan de oostzijde van het plangebied langs de vaart een (dun)
bebouwingslint bevindt, van op enige afstand van elkaar gelegen boerderijen. Tot aan het laatste kwart van de
vorige eeuw verandert deze situatie niet (afbeelding 13 t/m 15). Pas in de jaren 70 wordt de aanzet gegeven voor
de nieuwbouw van woningen en het bedrijventerrein (afbeelding 15).
De bebouwing in deelgebied Het Kwadrant stamt volgens de BAG viewer uit 1974. De bebouwing aan de
Planetenbaan stamt uit 1990 (afbeelding 17).

8

Cohen et al. 2012; Berendsen/Stouthamer 2001; Van de Meene et al. 1988
Van de Meene et al. 1988.
10
Stiboka 1970
11 Stiboka 1970
12 Blijdenstijn 2015, 348-349.
9
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Afbeelding 10 Uitsnede kaart Van Berckenrode/Hondius 1628. Bron: Universiteit Utrecht.

Afbeelding 11 Uitsnede kaart Du Roy 1743. Bron: Universiteit Groningen.
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Afbeelding 12 Uitsnede Kadasterkaart 1811-1832. Bron: RCE.

Afbeelding 13 Ligging nieuwbouwvlakken op de topografische kaart uit 1900. Bron: Topotijdreis.
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Afbeelding 14 Ligging nieuwbouwvlakken op de topografische kaart uit 1950. Bron: Topotijdreis.

Afbeelding 15 Ligging nieuwbouwvlakken op de topografische kaart uit 1975. Bron: Topotijdreis.
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Afbeelding 16 Ligging nieuwbouwvlakken op de topografische kaart uit 1984. Bron: Topotijdreis.

Afbeelding 17 Ligging nieuwbouwvlakken op de topografische kaart uit 2000. Bron: Topotijdreis.
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Historische situatie en mogelijke verstoringen
Volgens de vigerende gemeentelijke archeologische beleidskaart is de ondergrond van het gehele plangebied
verstoord, maar of dit werkelijk het geval is kan worden betwijfeld. Meestal gaat het vooral of alleen om
ophoging met zand, en de aanleg van weg cunetten en bouwputten, maar daaromheen kan nog steeds sprake
zijn van archeologische waarden. De aanleg en bouw van de huidige bebouwing, wegen en kabels/leidingen kan
plaatselijk voor verstoringen in de ondergrond gezorgd hebben; de exacte aard en diepte van de
funderingen/eventuele onderkeldering is onbekend. Een deel van die ingrepen heeft plaatsgevonden in
opgehoogde grond. Op basis van het AHN en historisch kaartmateriaal valt op te maken dat het maaiveld tot aan
de aanleg van het bedrijventerrein op 0,4 m -NAP heeft gelegen. Het maaiveld bij de Planetenbaan ligt nu op ca.
0 m NAP, dus hier is minstens 0,4 m opgehoogd; bij Het Kwadrant lig het maaiveld tussen de 0 en 0,5 m +NAP,
dus iets hoger. Opgemerkt dient te worden dat soms voorafgaand aan ophoging het maaiveld wat wordt
afgegraven, waarbij eerst de ‘zwarte grond’ wordt verwijderd. Dus in de praktijk kan er sprake zijn van zowel
verstoring, als een grotere dikte van een ophogingspakket dan louter op basis van hoogtematen valt af te lezen.
Op de Verstoringsbronnenkaart van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is ter hoogte van het plangebied
geen verstoring gekarteerd.13

3.3

Bouwhistorische waarden

Voor bouwhistorische waarden zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
• het rijksmonumentenregister;14
• de Cultuur historische atlas van de provincie Utrecht; 15
• de Cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Stichtse Vecht; 16
• het Rijksmonumentenregister;17
• de lijst van gemeentelijke monumenten in de Stichtse Vecht;18
Binnen het plangebied liggen geen rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten of MIP-objecten.19 . Op de
provinciale cultuurhistorische atlas is het plangebied volgens de Themakaart Agrarisch Cultuurlandschap een
gebied met strokenverkaveling, ontstaan tussen 1000-1600.20
Op de kaartlaag met de gegeorefereerde Kadasterkaart 1811-1832 is te zien dat er rond 1811-1832 sprake was
van verspreide bebouwing langs de Maarssenbroeksedijk (en waarvan de resten zich nog in de ondergrond
kunnen bevinden). Afbeelding 18 geeft de locatie van deze boerderijplaatsen aan op de huidige topografie, met
een buffer van 50 meter rondom waarbinnen archeologische resten aangetroffen kunnen worden van bewoning
en menselijke activiteit. Dit laat, zeker gezien de onregelmatige verkaveling langs de wetering die op afbeelding
11 te zien is, dat er ook op andere plaatsen sprake kan zijn geweest van boerderij-erven.
Er zijn op de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart geen bijzondere aanduidingen weergegeven. 21 De
enige aanduiding is “bebouwing” onder het kopje “Landschapstypen”. Wel staat de watergang langs de
Maarssenbroeksedijk aangegeven als een historische watergang van vóór 1832.

13

Deze kaart is een selectie uit het bestand 'Vergraven Gronden', van WUR. In 2012 is er door Alterra een GIS-bestand samengesteld met een
overzicht van grondbewerkingen, ophogingen en afgravingen, waarbij de opbouw van het bodemprofiel tot ten minste 40 cm diepte is
gewijzigd. Hiervoor is informatie opgevraagd bij instanties en organisaties die werkzaamheden (laten) uitvoeren en/of administreren in
verband met vergunningverlening en instanties die landgebruik in kaart brengen.
14 https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/.
15 https://geo-point.provincie-utrecht.nl/app/cultuurhistorische-atlas-.
16 https://kaarten.stichtsevecht.nl/?@Cultuurhistorische%20waardekaart.
17
https://cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/kennis/voorbeelden/rijksmonumentenregister.
18
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_gemeentelijke_monumenten_in_Stichtse_Vecht.
19 Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) was een landelijk project dat de Rijksdienst tussen 1986 en 1995 uitvoerde met als doel om
per gemeente de waardevolle gebouwen en andere monumenten te beschrijven en waarderen. De documentatie van MIP-objecten is nog
steeds relevant, maar niet meer actueel. Het is mogelijk dat objecten sinds de inventarisatie ingrijpend gewijzigd of zelfs gesloopt zijn.
Sommige MIP-objecten zijn later aangewezen als rijksmonument of gemeentelijk monument.
20 https://geo-point.provincie-utrecht.nl/app/cultuurhistorische-atlas-.
21 https://kaarten.stichtsevecht.nl/?@Cultuurhistorische%20waardekaart.
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Afbeelding 18 Locatie historische bebouwing volgens de Kadastrale Minuut inclusief buffer van 50 m, geplot op de luchtfoto.
Bron: PDOK.

3.4

Archeologische waarden

Voor de archeologische gegevens omtrent het onderhavige plangebied is het Archeologisch Informatiesysteem
(Archis) geraadpleegd, dat alle geregistreerde archeologische monumenten, onderzoeken en vondstlocaties
bevat (kaart 3). Archeologische monumenten zijn terreinen met een (hoge/zeer hoge) archeologische waarde,
die ofwel fysiek (wettelijk en juridisch) beschermd worden, ofwel een planologische bescherming hebben waarbij
in het bestemmingsplan voorschriften voor het gebruik zijn opgenomen. Vondstlocaties zijn locaties waar
archeologische vondsten zijn gedaan. Deze zijn al dan niet gekoppeld aan een archeologisch onderzoek.
Binnen een straal van 500 meter rondom het plangebied liggen geen terreinen van archeologische waarde (kaart
3). De meest dichtbij zijnde vondstlocatie, en tevens enige vondstlocatie binnen een straal van 500 m rondom
het plangebied (Zaak ID 2948152100) ligt op ca. 85 m ten oosten van het plangebied, net aan de overzijde van de
N230. Het betreft een melding van vondsten door amateurarcheologen van de AWN tijdens een veldinspectie uit
1973. Tijdens de veldinspectie voorafgaand aan de aanleg van het bedrijventerrein zijn scherven gevonden uit de
Romeinse tijd, Vroege- en Late Middeleeuwen. Deze vondstmelding ligt overigens ook in het op de beleidskaart
als verstoord aangegeven gebied.
Vanwege een gebrek aan ruimtelijke ontwikkelingen en de aanduiding als ‘verstoord’ op de gemeentelijke
archeologische beleidskaart, heeft er in de nabije omgeving ook weinig onderzoek plaatsgevonden. Er is in 2017
door Vestigia een bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van de aanleg van een persleiding tussen de RWZI
Maarssen en de RWZI Leidsche Rijn (Zaak ID 4549271100), waarvan de begrenzing tegen het huidige plangebied
ligt. Op basis van het betreffende bureauonderzoek is geen vervolg geadviseerd. Bij het Amsterdam-Rijn Kanaal is
wel nog een booronderzoek in Archis geregistreerd met Zaak ID 2029060100. Het betreft een onderzoek voor

VESTIGIA Archeologie & Cultuurhistorie, rapport V2223, definitieve versie 2.0, d.d. 31 mei 2022

21

V21-4686 Archeologisch vooronderzoek ten behoeve van de herontwikkeling van plangebied Planetenbaan / ‘t Kwadrant te
Maarssenbroek, gemeente Stichtse Vecht

een plangebied rond de Maarsserbrug. Langs het Amsterdam-Rijn Kanaal zijn daarbij nog oeverafzettingen
aangeboord; het achterliggende (westelijk gelegen) deel bestond uit komafzettingen. Ook zijn er archeologische
indicatoren aangetroffen die wezen op oude boerderijplaatsen.
3.5

Tweede Wereldoorlog

Op de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) staan binnen het plangebied geen resten van ondergronds en
bovengronds militair erfgoed afgebeeld.22 Het plangebied heeft op de Erfgoedkaart Militair erfgoed van de
gemeente Stichtse Vecht geen bijzondere aanduiding of verwachting. 23
3.6

Gespecificeerde archeologische verwachting (LS05)

Op basis van de bekende landschappelijke en archeologische gegevens ligt het plangebied in een voormalig
veengebied met een lage archeologische verwachting. Dit geldt echter niet voor de strook langs de oude
Maarssenbroekse Dijk en Stadswetering. Dit betreft één van de eerste ontginningsassen van het gebied, en
waarlangs in ieder geval al in het begin van de 19e eeuw al sprake was van lintbebouwing met boerderijen.
Eventuele archeologische resten kunnen hier bestaan grondsporen van structuren zoals boerderijen,
bijgebouwen, sloten, greppels en afvalkuilen, en vondsten van o.a. aardewerk, bot en metaal. Deze resten
kunnen worden aangetroffen op de overgang tussen de ophogingslaag die voor het bouwrijp maken van het
bedrijventerrein is aangelegd, en de natuurlijke ondergrond.
Op basis van het AHN en historisch kaartmateriaal valt op te maken dat het maaiveld tot aan de aanleg van het
bedrijventerrein op 0,4 m -NAP heeft gelegen. Het maaiveld bij de Planetenbaan ligt nu op ca. 0 m NAP, dus hier
is minstens 0,4 m opgehoogd; bij Het Kwadrant lig het maaiveld tussen de 0 en 0,5 m +NAP, dus iets hoger. De
kans bestaat dat voorafgaand aan de ophoging er sprake is geweest van afgraving, waardoor eventuele
archeologische resten kunnen zijn verstoord, en waardoor het moderne ophogingspakket dikker uitvalt dan de
verwachte 0,4 m ter hoogte van de Planetenbaan.
De gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied kan puntsgewijs als volgt worden
samengevat:
1.
Datering
Voor het plangebied geldt een hoge archeologische verwachting op het aantreffen van resten van bewoning en
menselijke activiteit uit de periode Late Middeleeuwen/Nieuwste tijd.
2.
Complextype
Nederzetting (boerderijplaatsen uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd).
3.
Omvang
Huisplaats/ boerderij: ca. 50-2000 m2
4.
Diepteligging
De resten kunnen direct onder de ophogingslaag worden aangetroffen, naar verwachting vanaf ca. 0,4 m -mv.
5.
Gaafheid, conservering
De conservering van organisch materiaal is vanwege de relatief hoge grondwaterstand (Grondwatertrap II of III)
waarschijnlijk goed, zodat eventueel organisch materiaal goed bewaard kan zijn gebleven.
6.
Locatie
Archeologische resten kunnen worden aangetroffen aan de oostzijde van het plangebied, langs de
Maarssenbroekse Dijk en Stadswetering.

22
23

http://www.ikme.nl/.
Warmerdam 2017.
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7.
Uiterlijke kenmerken
Nederzetting: een spreiding van vondstmateriaal zoals aardewerk, dierlijk bot, bewerkt natuursteen, metaal etc.,
en sporen zoals (verkavelings)greppels, paalgaten en afvalkuilen. Organische materialen, zoals leer, bewerkt of
constructiehout, en textiel kunnen met name in diepe sporen goed bewaard zijn gebleven.
8.
Mogelijke verstoringen
Binnen het plangebied heeft de reeds bestaande bebouwing, aanleg van wegen en kabels en leidingen naar
verwachting plaatselijk tot verstoringen geleid.
9.
Bedreiging van eventueel aanwezige archeologische waarden
Binnen het plangebied is sprake van de nieuwbouw en bijbehorende infrastructuur.

3.7

Advies vervolgonderzoek (LS05)

Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie adviseert een dubbelbestemming Waarde Archeologie op te nemen voor
een zone aan de oostzijde van het plangebied (afbeelding 19), bestaande uit een strook langs de
Maarssenbroekse Dijk en Stadswetering met een breedte van 50 meter langs de wetering, plus buffers van 50
meter rondom aangetoonde historische bebouwing op de Kadastrale Minuut van 1811-1832. Vanwege de
ouderdom van de ontginningsas, en de afwijkende vorm van percelering kan ook buiten de erven van 1811-1832
elders ook nog sprake zijn geweest van bewoning in de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd. Geadviseerd wordt om
bij ingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 30 cm -mv archeologisch vervolgonderzoek onderzoek uit te laten
voeren. Deze vrijstellingsgrens wordt geadviseerd op basis van wat doorgaans voor een gebied met een hoge
verwachting aan vrijstellingsgrenzen wordt gehanteerd. De rest van het plangebied behoeft geen archeologische
dubbelbestemming en kan worden vrijgegeven voor de geplande ontwikkelingen. Het is aan de gemeente aan te
geven of deze vrijstellingsgrenzen kunnen worden aangehouden.
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Afbeelding 19 Advieskaart dubbelbestemming/vervolgonderzoek geprojecteerd op de topografische kaart. Bron: PDOK.

Het is aan het bevoegd gezag, de gemeente Stichtse Vecht, om op basis van dit rapport en het hierin
geformuleerde advies een besluit te nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek of het beëindigen van
het archeologisch onderzoeksproces.
Ook wanneer het plangebied op enig moment op basis van de resultaten van archeologisch onderzoek wordt
vrijgegeven voor de voorgenomen ontwikkelingen, blijft de meldingsplicht archeologische toevalsvondst of
waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Aangezien het nooit volledig is
uit te sluiten dat tijdens eventueel grondverzet een archeologische toevalsvondst wordt gedaan, is het wenselijk
de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht om hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen bij het
bevoegd gezag, de gemeente Stichtse Vecht, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Naschrift
De ODRU heeft als adviseur van het bevoegd gezag in het integrale advies met betrekking tot het aspect
archeologie naast enkele tekstuele/inhoudelijke opmerkingen als volgt gereageerd: “Om archeologische waarden
zo goed mogelijk planologisch te beschermen, maar ook in het kader van risicobeheersing adviseren wij om zo
vroeg mogelijk in het planstadium een verkennend booronderzoek uit te laten voeren binnen het ontginningslint.
Met een verkennend booronderzoek wordt duidelijk of, waar en hoe diep binnen het plangebied relevant
archeologische (ophoog)lagen / niveaus voorkomen. Op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek
zal blijken of nader vervolg (voor)onderzoek nodig is.”24.

24

ROM Integraal advies kenmerk Z/20/174782/D-590370 d.d. 29 april 2022.
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Bijlage 1: Overzicht van archeologische en geologische perioden
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Periode
Vroeg Paleolithicum
Midden Paleolithicum
Laat Paleolithicum
Vroeg Mesolithicum
Midden Mesolithicum
Laat Mesolithicum
Vroeg Neolithicum
Midden Neolithicum
Laat Neolithicum
Vroege Bronstijd
Midden Bronstijd
Late Bronstijd
Vroege IJzertijd
Midden IJzertijd
Late IJzertijd
Vroeg Romeinse Tijd
Midden Romeinse Tijd
Laat Romeinse Tijd
Vroege Middeleeuwen
Late Middeleeuwen
Nieuwe Tijd A
Nieuwe Tijd B
Nieuwe Tijd C

Van - tot
Tot 300.000 voor Chr.
300.000 voor Chr. – 35.000 voor Chr.
35.000 voor Chr. – 8800 voor Chr.
8800 voor Chr. – 7100 voor Chr.
7100 voor Chr. – 6450 voor Chr.
6450 voor Chr. – 4900 voor Chr.
5300 voor Chr. – 4200 voor Chr.
4200 voor Chr. – 2850 voor Chr.
2850 voor Chr. – 2000 voor Chr.
2000 voor Chr. – 1800 voor Chr.
1800 voor Chr. – 1100 voor Chr.
1100 voor Chr. – 800 voor Chr.
800 voor Chr. – 500 voor Chr.
500 voor Chr. – 250 voor Chr.
250 voor Chr. – 12 voor Chr.
12 voor Chr. – 70 na Chr.
70 na Chr. – 270 na Chr.
270 na Chr. – 450 na Chr.
450 na Chr. – 1050 na Chr.
1050 na Chr. – 1500 na Chr.
1500 na Chr. – 1650 na Chr.
1650 na Chr. – 1850 na Chr.
1850 na Chr. – 1950 na Chr.
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1

Inleiding

In opdracht van de gemeente Stichtse Vecht heeft HaskoningDHV Nederland B.V. (hierna RHDHV) een
vooronderzoek bodem uitgevoerd voor het plangebied Planetenbaan en Het Kwadrant te Maarssenbroek.
Het vooronderzoek bodem is uitgevoerd in het kader van de m.e.r.-procedure en wijziging
bestemmingsplan. In dit rapport zijn de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek bodem beschreven.

1.1

Aanleiding

Vanuit de regio is er een forse woningbouwopgave tot 2040. De locatie Planetenbaan en Het Kwadrant
Maarssenbroek kan hier een aanzienlijke bijdrage aan leveren. De gemeente Stichtse Vecht heeft
besloten om het gebied te herontwikkelen naar woningbouw met een opgave van maximaal 2.300 nieuwe
woningen in combinatie met commerciële en / of maatschappelijke bedrijfsruimten.
Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt een milieueffectrapportage uitgevoerd en een
bestemmingsplan opgesteld op voor het plangebied Planetenbaan en Het Kwadrant te Maarssenbroek.
Het vooronderzoek bodem is derhalve uitgevoerd voor zowel de MER procedure als de procedure voor de
wijziging van het bestemmingsplan.
Het plangebied bestaat uit verschillende deelgebieden; Kwadrant en Planetenbaan (noord, midden en
zuid).
De herontwikkeling van de Planetenbaan en Het Kwadrant omvat het transformeren van het gebied van
de huidige kantoor- en bedrijfsfunctie naar een gemengd gebied met hoofdzakelijk een woonfunctie.
Ondanks het accent op woningbouw is een zorgvuldige inpassing van andere functies essentieel. Een mix
van woningen, commerciële en / of maatschappelijke bedrijfsruimten zorgt voor een levendigheid op
verschillende momenten van de dag en de week, en zorgt ervoor dat er geen monofunctioneel gebied
ontstaat. Deze commerciële en maatschappelijke functies hebben een lokale functie.

1.2

Doel

Om de besluitvorming over het bestemmingsplan te onderbouwen wordt een milieueffectrapportage
(MER) opgesteld. Om de milieueffecten van de alternatieven voor het thema ‘bodem’ goed in beeld te
krijgen is eerst inzicht nodig in de referentie situatie (huidige situatie).
Het doel van het vooronderzoek is op basis van een bureaustudie inzicht krijgen in de mogelijke
aanwezigheid van verontreinigingen binnen het plangebied. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de
aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen.

1.3

Leeswijzer

De resultaten van het vooronderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 zijn de conclusies
opgenomen.
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2

Vooronderzoek

2.1

Algemeen

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN5725. De aanleiding van het vooronderzoek is het
opstellen van een hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van het uit te voeren bodemonderzoek.
De volgende onderzoeksaspecten zijn beschouwd:
◼

Locatiegegevens;

◼

Bodemopbouw en geohydrologie;

◼

Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit;

◼

Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situatie, activiteiten, ongewoon voorval.

Voor het vooronderzoek is gebruik gemaakt van Topotijdreis (kadaster), Dinoloket (bodemopbouw), het
digitale bodemarchief Omgevingsdienst Regio Utrecht (grond- en grondwaterkwaliteit) en het digitale
bodemarchief van de provincie Utrecht en de RUD (bodemloket).

2.2

Locatiegegevens en huidig gebruik

Het plangebied is gelegen in Maarssenbroek langs de Zuilense Ring (N230). Het gebied wordt omsloten
door de Zuilense Ring, Ruimteweg, Kometenweg en de Maarssenbroeksedijk en heeft een oppervlakte
van circa 13 hectare. In onderstaande figuur is de ligging van het plangebied weergegeven.

Figuur 2-1 Globale ligging plangebied Planetenbaan en Het Kwadrant (bron: google maps)

Het plangebied is hoofdzakelijk in gebruik voor kantoren. Een deel van de kantoren zijn reeds
gerenoveerd en geschikt als woning. Naast kantoren zijn er een meubelwinkel, autobedrijven en
gezondheidscentrum aanwezig.
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2.3

Bodemopbouw en geohydrologie

De gegevens zijn ontleend aan het landelijk hydrogeologisch model Regis II v2.2 uit 2017
(www.dinoloket.nl). De regionale bodemopbouw is geschematiseerd weergegeven in Tabel 2-1. De
hoogte van het maaiveld bedraagt circa NAP -0 meter.
Tabel 2-1 Regionale bodemopbouw en geohydrologie
Globale diepte
(m-NAP)

Geohydrologische
schematisatie

Geologische
afzetting/formatie

Lithologische samenstelling

0 tot -7

Deklaag

Holocene afzettingen

Afwisselend zand, klei en veen

Formatie van Boxtel

Midden en fijn zand

Formatie van Kreftenheye

Midden en grof zand

-23 tot -32

Formatie van Urk

Midden en grof zand

-32 tot -43

Formatie van Sterksel

Grof en midden zand

Formatie van Waalre

Klei

-7 tot -9
-9 tot -23
1e watervoerend pakket

-43 tot -56

1e scheidende laag

De regionale stromingsrichting van het grondwater in het 1e watervoerend pakket is noordwest gericht
(polderMijdrecht). De stromingsrichting van het freatisch grondwater is niet bepaald, maar wordt veelal
beïnvloed door de aanwezigheid van onder andere nabij gelegen oppervlaktewateren (AmsterdamRijnkanaal en Haarrijnse plas), cunet van wegen en kabels en leidingen in de grond.
Het plangebied is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. Het dichtstbijzijnde
grondwaterbeschermingsgebied (grens 100-jaarsaandachtgebied) is gelegen ten noordoosten van het
Amsterdam-Rijnkanaal en betreft het drinkwaterwingebied Bethunepolder.

2.4

Verwachte bodemkwaliteit

2.4.1

Historisch gebruik

Het historisch gebruik van de locatie is afgeleid van de topografische kaarten beschikbaar op
www.topotijdreis.nl.
Tot circa 1980 is het gebied ingericht voor agrarische activiteiten (akkerland en grasland; figuur 2-2). De
Maarssenbroeksedijk is dan al aanwezig waarlangs diverse boerderijen en landgoederen zijn gelegen. Op
onderstaande figuur is de situatie rond 1970 weergegeven. Op de kaart zijn de eerste ontwikkelingen ten
oosten van de Maarssenbroeksedijk en het huidige plangebied zichtbaar.
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Figuur 2-2 Topografische kaart van 1970 met globale ligging plangebied

Eind jaren 1970 en begin jaren 1980 wordt het omliggende gebied steeds verder ontwikkeld voor met
name woningbouw. Het gebied tussen de Maarssenbroeksedijk en het Amsterdam-Rijnkanaal wordt
ontwikkeld tot bedrijfsterrein. Ook is de aanleg van de huidige Zuilense Ring (N230) te zien. Hoewel niet
zichtbaar op de topografische kaart van 1981, is het kantoorgebouw aan Het Kwadrant 1 reeds in 1974
opgeleverd.

Figuur 2-3 Topografische kaart van 1981 met globale ligging plangebied

Eind jaren 1980 en begin jaren 1990 wordt dan eindelijk gestart met de ontwikkeling van het huidige
plangebied en worden de eerste gebouwen zichtbaar op de topografische kaarten. Het pand aan de
Planetenbaan 100 wordt opgeleverd in 1988 de overige panden in 1990 of later.
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Figuur 2-4 Topografische kaart van 1993 met globale ligging plangebied

Het gebied wordt verder bebouwd tot de huidige inrichting, bebouwing en stratenpatroon. Er zijn geen
noemenswaardige wijzigingen in de ruimtelijke inrichting van het gebied sinds de nieuwbouw in de jaren
1990.

Figuur 2-5 Topografische kaart van 2020 met globale ligging plangebied

2.4.2

Bodemkwaliteitskaart

Voor de gemeenten De Ronde Venen, Woerden, Stichtse Vecht, Oudewater en Montfoort is
gebiedsspecifiek beleid opgesteld voor de toepassing van grond. Het Gebiedsspecifieke bodembeleid is
beschreven in de ‘Nota bodembeheer regio Noordwest-Utrecht’ (Witteveen+Bos, ZT69-1/14-022.907, 3
december 2014). Door het vaststellen van gebiedsspecifiek bodembeleid wordt het mogelijk om binnen de
regio NWU op een milieuhygiënisch verantwoorde, duurzame en kostenefficiënte wijze grond en
baggerspecie op de landbodem toe te passen en her te gebruiken.
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Het plangebied is op de bodemkwaliteitskaart gelegen in de zone A ‘Naoorlogse bebouwing I’. Op de
functieklassenkaart is het plangebied gelegen in twee klassen, namelijk wonen en industrie. Op
onderstaande figuur is het plangebied weergegeven op de functieklassenkaart.
Op de ontgravingskaart (verwachte kwaliteit vrijkomende grond) is het plangebied voor zowel de
bovengrond (0,0-0,5 m-mv) als de ondergrond (0,5-2,0 m-mv) gelegen in de kwaliteitsklasse
landbouw/natuur. Grond in deze kwaliteitsklasse voldoet aan de Achtergrondwaarde.

Figuur 2-6 Ligging plangebied op de bodem functieklassenkaart

Door de Omgevingsdienst Regio Utrecht is aangegeven dat de bodemkwaliteitskaart in 2021 is
geactualiseerd. De nieuwe bodemkwaliteitskaarten waren ten tijde van het opstellen van dit rapport echter
niet digitaal beschikbaar. Op de nieuwe bodemkwaliteitskaart zou het plangebied in zijn geheel vallen in
de functieklasse wonen. Dit betekent dat volgens de nieuwe bodemkwaliteitskaart alleen grond klasse
wonen mag worden toegepast in het plangebied.
De Omgevingsdienst Regio Utrecht heeft voor de gehele provincie een PFAS-achtergrondgehalten kaart
opgesteld. In 2020/2021 is de PFAS-achtergrondgehalten kaart geactualiseerd en aangevuld met nieuwe
PFAS-gegevens, zodat de kaart voldoet aan de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. De kaart kan, na
vaststelling door de gemeente, gebruikt worden voor de grond die niet afkomstig is van een PFAS
bronlocatie. Er is een ontgravingskaart PFAS opgesteld voor de bovengrond (0 – 0,5 m -mv) en voor de
ondergrond (0,5 – 2 m -mv).
Het plangebied is gelegen in de volgende zones met bijbehorende kwaliteit:
◼

Bovengrond: zone B3 met PFOS 0,6 µg/kg, PFOA 1,0 µg/kg en overige PFAS 0,4 µg/kg;

◼

Ondergrond: zone O2 met PFOS 0,3 µg/kg, PFOA 0,5 µg/kg en overige PFAS 0,2 µg/kg.

2.4.3

Voorgaande bodemonderzoeken

Bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) is via het geoloket de bodeminformatie geraadpleegd. In
onderstaande figuur zijn de bij de ODRU en RUD (onder andere provincie) bekende bodemonderzoeken
weergegeven. De bodemrapportages van het bodemloket zijn opgenomen in bijlage 1. Binnen het
plangebied zijn meerdere bodemonderzoeken bekend.
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Figuur 2-7 Voorgaande bodemonderzoeken (groen en oranje ODRU en arcering RUD/provincie (bodemloket))

In onderstaande tabel zijn de uitgevoerde bodemonderzoeken binnen het plangebied weergegeven met
een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek.
Tabel 2-2 Overzicht uitgevoerde bodemonderzoeken
BIS code

Rapportage

Conclusie rapport
Het Kwadrant 1

AA190400190

UT033300054

Maarssen, Het kwadrant 1

Niet beschikbaar

Indicatief onderzoek, 15406,
Oranjewoud, 1 maart 1988

Niet beschikbaar

Verkennend onderzoek, R&E
Consult, ABr/ThK-5826, 2 mei
1995
Nader onderzoek, R&E Consult,
MPa/CdR-5848, 27 juli 1994
Nader onderzoek, Aveco de
Bondt, ABr/DER/994537/
231095, 23 oktober 1995

Informatie afkomstig uit rapportage BIS code AA190400279.
Bij de bouw van het pand is waarschijnlijk een bouwweg aangelegd.
Het puin van deze bouwweg is na de afronding van de bouw
mogelijk verspreid op de locatie. In de toplaag van de bodem (0-0,5
m-mv) is een sterke verontreiniging met PAK aangetoond. De sterke
verontreiniging bevindt zich met name op het noordoostelijk deel van
het parkeerterrein en is nog niet volledig afgeperkt.

AA190400279

Verkennend bodemonderzoek
nieuwbouw
appartementencomplex met
parkeerkelder Het Kwadrant 1 te
Maarssen, Van Dijk, 152796, 19
juli 2019

Op een groot deel van de locatie is een puinlaag aanwezig tot een
diepte van circa 1 m-mv. De puinlaag is licht tot sterk verontreinigd
met PAK. In de zandlaag van maaiveld tot 2,0 m-mv is PCB licht
verhoogd aanwezig. In de plaatselijk aangetroffen kleilaag van 0,5-2
m-mv zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. Asbest in grond en
puin is niet aangetoond. Er is tevens geen dempingsmateriaal
aangetroffen tpv de gedempte sloot. In het grondwater zijn barium,
nikkel en cis/trans 1,2-dichlooretheen licht verhoogd aangetoond.

AA190400280

Aanvullend grondonderzoek
PFAS nieuwbouw
appartementencomplex met
parkeerkelder Het Kwadrant 1 te
Maarssen, Van Dijk, 152796, 12
december 2019

Ter plaatse van de geplande nieuwbouw is de bodemlaag van
maaiveld tot 1 m-mv aanvullend onderzocht op PFAS. Uit de
resultaten blijkt dat PFOS en PFOA aanwezig zijn boven de
detectielimiet. De landelijke achtergrondwaarde wordt niet
overschreden. De overige PFAS zijn niet boven de detectielimiet
aangetoond.
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Planetenbaan 9

AA190400164

Diverse (bodem)onderzoeken,
Planetenbaan 9 te Maarssen,
Verhoeven Milieutechniek,
B14.5844 - B15.5964, 28 januari
2015

AA190400106

Planetenbaan 9 te Maarssen

In het kader van verkoop is in 2015 op de locatie een
bodemonderzoek uitgevoerd. Alle verdachte activiteiten zijn daarbij
onderzocht. De bovengrondse tank bevindt zich in een stalen
lekbak. In de puinlaag onder de verharding is indicatief asbest
aangetoond in een gehalte van 23 mg/kg. In de grond (zand en klei)
tot 2 m-mv zijn plaatselijk licht verhoogde gehalten zware metalen,
PCB en/of minerale olie aangetoond. In de veenlaag zijn geen
verhoogde gehalten aangetoond. In het grondwater zijn barium en
plaatselijk minerale olie en xylenen licht verhoogd aanwezig.

Planetenbaan 110-119
AA000002438

Maarssen, Planetenbaan 110119

AA033300095

Maarssen, Planetenbaan 110119

Bodemonderzoeken zijn niet beschikbaar. Informatie komt uit het
BIS van ODRU. Het onderzoek is uitgevoerd in 2002 en betreft de
entree van de kantoren planetenbaan 100 en de naastliggende
parkeergarage. In de grond zijn licht verhoogde gehalten zware
metalen, PAK en minerale olie aangetoond. In het grondwater zijn
arseen en chroom licht verhoogd aanwezig.

Ruimteweg/Planetenbaan

UT033300068 /
AA000002427

Verkennend bodemonderzoek
Planetenbaan te Maarssen,
Chemielinco, 95540, 27
december 1995

Nader bodemonderzoek
Planetenbaan Maarssen,
Chemielinco, 95604, 29
december 1995
UT033300068 /
AA033300087

(de overige rapporten genoemd
onder UT033300068 hebben
geen betrekking op het
plangebied)

Het bodemonderzoek betreft het terrein gelegen ten noordoosten
van de Kometenweg (buiten plangebied) en de huidige locatie van
autobedrijf Ekris aan de Kometenweg 2 (binnen plangebied). Alleen
de resultaten voor de Kometenweg 2 zijn hier beschreven.
In de grond van maaiveld tot 0,5 m-mv zijn licht verhoogde gehalten
zware metalen, PAK en minerale olie aangetoond. Plaatselijk is in
de ondergrond van 1-1,5 m-mv slib (voormalige sloot) aangetroffen.
Het slib is sterk verontreinigd met zink. In het grondwater zijn geen
verhoogde concentraties aangetoond.
Het bodemonderzoek is niet beschikbaar. De informatie is afkomstig
uit het NO en SP van 5 augustus 1996. Op de Kometenweg 2 is een
nader bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de sliblaag in de
ondergrond. Uit het onderzoek blijkt dat de omvang van de sterk
verontreinigde sliblaag beperkt is (3 m3). Tevens is de
verontreiniging met minerale olie gelegen buiten het plangebied
onderzocht. Het volume sterk verontreinigde grond bedraagt 20-30
m3.
Beschikking ernstig, urgentie niet bepaald (kenmerk 97/930970
MBE, 4 december 1997). De beschikking heeft betrekking op de
verontreiniging met minerale olie buiten het plangebied.

In het algemeen worden in het plangebied licht verhoogde gehalten met zware metalen, PAK, PCB en/of
minerale olie aangetoond in de grond en zware metalen in het grondwater. In de ondergrond kan een
sterke verontreiniging aanwezig zijn gerelateerd aan slib in gedempte sloten.

2.5

Gebruik en beïnvloeding locatie

2.5.1

Potentieel verdachte activiteiten

In geoloket van de ODRU is informatie opgenomen over de aanwezigheid van ondergrondse tanks, het
historisch bodembestand, voormalige sloten, boomgaarden, dempingen en ophogingen. Navolgend
worden de verschillende potentiële bodembedreigende activiteiten besproken.
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Ondergrondse tanks
Binnen en grenzend aan het plangebied zijn meerdere ondergrondse tanks aanwezig (geweest).
Ondergrondse tanks kunnen als gevolg van overvulling of lekkage een verontreiniging met minerale
oliecomponenten veroorzaken. Op onderstaande figuur zijn de ondergrondse tanks weergegeven.

Figuur 2-8 Ondergrondse tanks in het plangebied (met rood omsingeld een onjuiste vermelding)

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de relevante ondergrondse tanks binnen en
grenzend aan het plangebied.
Tabel 2-3 Overzicht tanks in het plangebied
Adres

Tanks

Inhoud

Volume (m3)

Status

Binnen plangebied
Planetenbaan 9

Kometenweg 2

Het Kwadrant 1

Bovengrondse tank

Smeerolie

1.500

In gebruik

Bovengrondse tank

Afgewerkte olie

1.500

In gebruik

Bovengrondse tank

Smeerolie

2.400

In gebruik

Bovengrondse tank

Afgewerkte olie

1.500

In gebruik

Bovengrondse tank

Huisbrandolie

3.000

Verwijderd 15 mei 2017 (geen
certificaat bekend)

Grenzend aan plangebied
Kometenweg 5

Kometenweg 7

Bovengrondse tank

Afgewerkte olie

2.400

In gebruik

Bovengrondse tank

Motorolie

2 x 2.400

In gebruik

Bovengrondse tank

Afgewerkte olie

1.500

In gebruik

Bovengrondse tank

Smeerolie

1.500

In gebruik

De bovengrondse tanks aan de Planetenbaan 9 behoren bij een garagebedrijf welke inmiddels is
verhuisd. Naar verwachting zijn bij het verlaten van het pand conform geldende regelgeving de
bovengrondse tanks geleegd en gecleaned, maar niet verwijderd. Op basis van het uitgevoerde
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bodemonderzoek wordt geconcludeerd dat de tanks geen verontreiniging hebben veroorzaakt. De
vermelding van ondergrondse tanks op het adres Planetenbaan 60 (op bovenstaande figuur rood
omsingeld) betreffen de ondergrondse tanks van het tankstation aan de Planetenbaan 202. Voor zover
bekend zijn er op de Planetenbaan 60 geen tanks aanwezig geweest. Op het adres Planetenbaan 202 is
de vermelding opgenomen van de bovengrondse tanks aan de Kometenweg 2. De bovengrondse tank
aan Het Kwadrant 1 is in 2017 verwijderd.
Op het adres Kometenweg 5 (nieuw adres Planetenbaan 200) is een fastfoodrestaurant aanwezig.
Aangenomen mag worden dat de genoemde bovengrondse tanks niet meer aanwezig zijn. De
bovengrondse tanks aan de Kometenweg 7 hebben, mede gezien de vereiste bodembeschermende
voorzieningen en de afstand tot het plangebied, geen invloed op de bodemkwaliteit in het plangebied.
Historisch bodembestand (historische activiteiten)
Binnen het plangebied zijn geen potentieel bodembedreigende historische activiteiten bekend in het
historisch bodembestand.
Huidige bedrijfsactiviteiten
Binnen het plangebied zijn voornamelijk kantoorpanden aanwezig. Naast de kantoorpanden is er aan de
Maarssenbroeksedijk 65/Planetenbaan 9 een autobedrijf en een Kwik-Fit aanwezig geweest. Het
autobedrijf en/of Kwik-fit had bovengrondse tanks in gebruik voor de opslag van afgewerkte-/smeerolie. In
2019 is de Kwik-fit verhuisd en sindsdien is het in gebruik als meubelwinkel, pakketservice
(koeriersdiensten) en COVID teststraat. Het autobedrijf was voor 2015 al verhuisd. Onduidelijk is of de
bovengrondse tanks zijn verwijderd. De activiteiten van het autobedrijf en de Kwik-fit zijn onderzocht,
waarbij hooguit licht verhoogde gehalten in de grond en het grondwater zijn aangetoond.
Aan de Kometenweg 2 is eveneens een autobedrijf aanwezig met werkplaats. Op de locatie zijn twee
bovengrondse tanks aanwezig. De activiteiten zijn potentieel bodembedreigend en nog niet eerder
onderzocht. In het kader van de Wet milieubeheer/Activiteitenbesluit, dient bij beëindiging van de
bedrijfsactiviteiten een eindsituatie onderzoek te worden uitgevoerd. Wanneer daaruit blijkt dat de
bedrijfsactiviteiten een bodemverontreiniging hebben veroorzaakt, dient deze door de veroorzaker te
worden gesaneerd.
Gedempte sloten en boomgaarden
Binnen het plangebied zijn meerdere gedempte sloten en enkele voormalige boomgaarden gelegen.
Volgens de informatie in geoloket zijn alle sloten gedempt met grond. Uit de informatie van de Nota
Bodembeheer blijkt dat het gehele gebied van Maarssenbroek in de jaren 1970 grootschalig is opgehoogd
met opgespoten zand (zie navolgend dempingen en ophogingen). De sloten zijn waarschijnlijk gedempt
met het bouwrijp maken van het gebied met hetzelfde materiaal waarmee de locatie is opgehoogd
(bouwrijp gemaakt). Hoewel dit niet in geoloket is aangegeven is het mogelijk dat ter hoogte van de
voormalige woonerven aan de Maarssenbroekse Dijk (noordoostgrens plangebied) sloten zijn gedempt
met sloopafval (van de gesloopte opstallen).
Met name in het oostelijk deel van het plangebied zijn voormalige boomgaarden aanwezig. De bodemlaag
van 0-30 cm van het oorspronkelijk maaiveld is verdacht voor de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen.
In onderstaande figuur zijn de gedempte sloten en voormalige boomgaarden weergegeven.
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Figuur 2-9 Gedempte sloten (blauwe lijnen) en boomgaarden (groene vlakken) in het plangebied

Dempingen en ophogingen
Binnen het plangebied zijn bij de ODRU geen grootschalige dempingen en ophogingen met puin, bouwen/of sloopafval bekend. Binnen het plangebied is tevens geen toemaakdek aanwezig. Het gehele gebied
van Maarssenbroek is in de jaren 1970 voor het bouwrijp maken opgehoogd en opgespoten met zand
(bron: ‘Eindrapport Regionale bodemkwaliteitskaart Noordwest Utrecht’, Marmos, P13-07, 7 oktober
2014). In onderstaande figuur zijn de bij ODRU bekend dempingen en ophogingen weergegeven.

Figuur 2-10 Dempingen en ophogingen in het plangebied

2.5.2

Asbest

De periode 1955-1978 zijn de hoogtijdagen van de productie, toepassing en het storten van asbest. In de
woningbouw is het meeste asbest toegepast in de periode tussen 1955 en 1975 en dan met name in de
grote, serieel gebouwde woningcomplexen, zoals flats en wijken met veel rijtjeswoningen. Daarnaast is
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ook veel ‘bouwasbest’ in bedrijfsgebouwen verwerkt. Vanwege de nadruk op de brandveiligheid, is in
openbare gebouwen, scholen, ziekenhuizen en grote kantoorgebouwen relatief veel asbest verwerkt.
De panden in het plangebied zijn gebouwd in 1988, 1990 of later. Mogelijk is daarbij asbest toegepast.
Indien asbest aanwezig was, is dit bij de uitgevoerde renovaties van enkele kantoorpanden naar
woningen gecontroleerd verwijderd onder het asbestverwijderingsbesluit. Op basis hiervan wordt gesteld
dat geen emissie van asbest naar de bodem heeft plaatsgevonden.
Het terrein is in het verleden niet (grootschalig) opgehoogd met puin, bouw- en/of sloopafval. In het kader
van het bouwrijp maken is het gebied opgehoogd en opgespoten met zand.
De locatie wordt op basis van de afwezigheid van asbestverdachte activiteiten, het gecontroleerd
verwijderen van asbest in gebouwen en de grootschalige ophoging van het gebied met zand, niet
beschouwd als verdacht op de aanwezigheid van asbest. Echter, kan niet worden uitgesloten dat bij het
inrichten van individuele terreinen asbestverdachte puinfunderingen zijn aangebracht.

2.5.3

PFAS

De locatie is niet verdacht voor activiteiten waarbij PFAS zijn toegepast. Tevens zijn op de locatie geen
(grote) branden bekend. De verwachte beïnvloeding van de onderzoekslocatie door PFAS betreft
hoofdzakelijk atmosferische depositie. Dit wordt bevestigd door de zonering op de PFAS
achtergrondgehalten kaart en de resultaten uit het uitgevoerde ‘Aanvullend grondonderzoek PFAS
nieuwbouw appartementencomplex met parkeerkelder Het Kwadrant 1 te Maarssen’(Van Dijk, 152796, 12
december 2019), waarin de landelijke achtergrondwaarde niet wordt overschreden.

2.5.4

Ongewoon voorval en calamiteiten

In de door de gemeente en Omgevingsdiensten beschikbaar gestelde informatie zijn op de locatie geen
ongewone voorvallen of calamiteiten bekend die de kwaliteit van de bodem negatief beïnvloed kunnen
hebben.

2.6

Terreinverkenning

De terreinverkenning is uitgevoerd aan de hand van google streetview en Street Smart (Cyclomedia). Aan
Het Kwadrant is een kantoorpand gelegen. De direct omgeving van het pand is verhard en ingericht voor
parkeren. Aan de zuidzijde buiten de kadastrale perceelsgrens is een watergang en groenstrook aanwezig
met bomen en een waterpartij.
Het deelgebied Planetenbaan bestaat uit appartementen, kantoren en bedrijven. De drie kantoorpanden
aan de Planetenbaan 40, 60 en 73 zijn in 2018-2019 gerenoveerd en verbouwd tot appartementen
(complex Park Avenue). Onder de panden is een parkeergarage aanwezig en op het maaiveld is het
direct omliggende terrein verhard en ingericht voor parkeren. De kantoorpanden aan de Planetenbaan 1,
2, 15 en 16 zijn in 2017 gerenoveerd en verbouwt tot appartementen. Het direct omliggende terrein is
verhard en ingericht voor parkeren en groenperkjes.
De garage (kwik-fit) aan de Maarssenbroeksedijk 65 (Planetenbaan 9) is in 2018 verhuisd buiten het
plangebied. Sinds 2019 is het pand deels in gebruik door een pakketbezorgdienst. Het andere deel is in
gebruik (geweest) door een meubelwinkel en kledingwinkel. Sinds 2020/2021 is de locatie ook in gebruik
door GoedGezondGroep als coronasnelteststraat. Het gehele terrein is verhard.
Aan de Kometenweg 2 is een autogarage en -dealer gevestigd. Het bedrijf heeft een showroom,
werkplaats en magazijn. Aan de Planetenbaan 100 zijn twee kantoorpanden met parkeergarage aanwezig
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en in gebruik door diverse bedrijven. Het gehele gebied rond de Kometenweg 2 en Planetenbaan 100 is
verhard en ingericht voor parkeren.
Voor zover dit kan worden nagegaan, is er geen vermoeden voor de aanwezigheid van asbestdaken in
het plangebied.
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3

Conclusie en aanbevelingen

In opdracht van de gemeente Stichtse Vecht heeft Royal HaskoningDHV een vooronderzoek bodem
uitgevoerd voor het plangebied Planetenbaan en Het Kwadrant te Maarssen.
Conclusie
Tot de ontwikkeling van het gebied in de jaren 1980/1990 voor bedrijven en kantoren, is het gebied in
gebruik geweest voor agrarische doeleinden en boomgaarden. Bij het bouwrijp maken in de jaren 1970 is
het gebied opgespoten met zand, waarbij de aanwezige sloten zijn gedempt.
Binnen het plangebied zijn hoofdzakelijk kantoren aanwezig. Kantoren worden niet aangemerkt als
potentieel bodembedreigende activiteit. Daarnaast zijn drie autobedrijven aanwezig (geweest). De
activiteiten van de autobedrijven aan de Planetenbaan 9 zijn gestopt en voldoende onderzocht. Het
autobedrijf aan de Kometenweg 2 is nog aanwezig en niet onderzocht. Deze locatie is verdacht voor een
potentiële bodemverontreiniging. Bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten dient een eventuele
bodemverontreiniging als gevolg van de bedrijfsactiviteiten door de veroorzaker te worden gesaneerd.
Op basis van de beschikbare bodemonderzoeken wordt geconcludeerd dat de algemene bodemkwaliteit
in het deelgebied Planetenbaan kan worden aangemerkt als licht verontreinigd. In de grond zijn licht
verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK, PCB en/of minerale olie aangetoond en in het grondwater
zijn licht verhoogde concentraties zware metalen en plaatselijk 1,2-dichlooretheen, xylenen en minerale
olie aanwezig. Plaatselijk kan in de ondergrond een sterke verontreiniging aanwezig zijn, gerelateerd aan
het slib in gedempte sloten. In het deelgebied Het Kwadrant is een verontreiniging met PAK aanwezig in
de puinlaag (geen bodem) van maaiveld tot circa 1 m-mv. De verontreiniging in de puinlaag is nog niet
volledig afgeperkt. Op basis van de huidige gegevens komt (een deel van) de puinlaag niet in aanmerking
voor hergebruik.
Een deel van het plangebied is verdacht voor een verontreiniging met bestrijdingsmiddelen in de laag van
0-30 cm van het oorspronkelijke maaiveld. De parameter bestrijdingsmiddelen is in de reeds uitgevoerde
bodemonderzoeken niet meegenomen.
Het plangebied is niet verdacht voor de aanwezigheid van asbest in de bodem. Op individuele terreinen
kunnen wel asbestverdachte puinfunderingen aanwezig zijn. De verwachte beïnvloeding van de
onderzoekslocatie door PFAS betreft hoofdzakelijk atmosferische depositie (gehalten onder de landelijk
hergebruiksnorm).
Op basis van de verkregen informatie over de bodemkwaliteit in het plangebied, is in het algemeen sprake
van licht verhoogde gehalten in de grond en het grondwater. De licht verhoogde gehalten vormen geen
belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling tot de bestemming wonen.
Aanbevelingen
Op basis van het vooronderzoek bodem adviseren wij het volgende:
◼

Voorafgaand aan de uitvoering van het bouwplan en de vergunningaanvraag dient een
bodemonderzoek (inclusief actualisatie van het vooronderzoek) te worden uitgevoerd om de
bodemkwaliteit, hergebruiksmogelijkheden van de grond en de noodzaak tot sanerende maatregelen in
het plangebied te bepalen. Hierbij dient specifiek aandacht te worden besteed aan de slootbodem en
het dempingsmateriaal van de gedempte sloten;

◼

Het advies is in het bodemonderzoek ter plaatse van de voormalige boomgaarden op de diepte van het
oude maaiveld bestrijdingsmiddelen mee te nemen als onderzoeksparameter.
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1

Inleiding
Aanleiding

Gemeente Stichtse Vecht is voornemens om locatie Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssen te
transformeren van een gebied met kantoor- en bedrijfsfunctie naar een gemengd gebied met hoofdzakelijk
een woonfunctie. Het plangebied is opgedeeld in vier deelgebieden: noord, midden, zuid en Kwadrant. Tabel
1.1 en Figuur 1.1 geven het planvoornemen weer, met daarin de onderverdeling noord, midden, zuid en
Kwadrant. Toren 1, 2 en 3 in deelgebied zuid zijn al bestaande woningen en zijn daarom opgenomen in de
huidige situatie.
Tabel 1.1 Overzicht planvoornemen Planetenbaan en Kwadrant te Maarssen
Deelgebied

Appartementen

Voorzieningen/ arbeidsplaatsen

Noord

609

•

Midden

646 (waarvan 42 herbestemd)

0

0

Zuid

544 (incl. 294 bestaande)

0

0

Kwadrant

759

•
•

Totaal

2.558 (incl. 294 bestaande en
42 herbestemd)

797 m2

•

4.455 m2 kantoor
4.476 m2 overig, w.o. 600 m2 buurtsuper

•
•

78 arbeidsplaatsen

178 arbeidsplaatsen
112 arbeidsplaatsen

368 arbeidsplaatsen

Figuur 1.1 Overzicht planvoornemen Planetenbaan en Kwadrant te Maarssen
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Waarom onderzoek externe veiligheid?
In het kader van een bestemmingsplanherziening is een onderzoek naar het milieuaspect externe veiligheid
verplicht. Conform het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) maakt het planvoornemen (beperkt)
kwetsbare objecten mogelijk. Rond het plangebied liggen enkele risicobronnen die mogelijk invloed hebben
op het planvoornemen. Dit onderzoek beschrijft de gevolgen voor het milieuaspect externe veiligheid ten
gevolge van het planvoornemen. Om te onderzoeken of wordt voldaan aan de normen voor externe
veiligheid is het planvoornemen getoetst aan de relevante wet- en regelgeving.
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Toetsingskader externe veiligheid

Een ruimtelijk plan wordt in het kader van externe veilgheid getoetst conform het landelijke wettelijk kader.
Dit hoofdstuk geeft de meest relevante wetgeving en de toetsingscriteria waaraan een ruimtelijk plan in het
kader van externe veilgheid wordt getoetst. Daarnaast is ingegaan op de aanstaande wijzigingen onder de
Omgevingswet en de implementatie daarvan in dit onderzoek.

Wet- en regelgeving externe veiligheid
 Besluit externe veiligheid inrichtingen, (Bevi) 1 . In dit besluit zijn de risiconormen voor risicovolle

inrichtingen opgenomen. De Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) legt de bijbehorende
rekenvoorschriften, afstandseisen etc. vast.
 Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) 2. Dit besluit bevat de risiconormen voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het binnenwater.
 Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 3. In het Bevb zijn de risiconormen voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen door buisleidingen vastgelegd.

Plaatsgebonden risico en groepsrisico
Externe veiligheid kent de risicomaten plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR). Deze gelden voor
risicovolle inrichtingen en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water, spoor en per buisleiding.
Voor dit onderzoek zijn de relevante risicobronnen getoetst aan deze risicomaten.
Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico (PR) is het risico op een plaats nabij een risicobron, uitgedrukt als de kans per
jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats verblijft, overlijdt als rechtstreeks
gevolg van een ongewoon voorval waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. De 10-6 per jaar PR-contour
geldt als grenswaarde voor kwetsbare objecten (conform artikel 1 Bevi) en als richtwaarde voor beperkt
kwetsbare objecten. Dit betekent dat de ontwikkeling van kwetsbare objecten zijn uitgesloten binnen de 10-6
contour en beperkt kwetsbare objecten binnen de 10-5-contour. De ontwikkeling van beperkt kwetsbare
objecten tussen de 10-5 en de 10-6 contour vindt alleen plaats mits de risico’s zijn afgewogen en voorwaarden
worden gesteld.
Groepsrisico
Het groepsrisico (GR) betreft de cumulatieve kans per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen
overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied* van een inrichting,
transportroute of buisleiding en een ongewoon voorval binnen die inrichting of op die transportroute of
buisleiding waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is.
De weergave van het GR is in de vorm van een fN-curve. Deze geeft het logaritmisch verband tussen het
aantal dodelijke slachtoffers (N) en de cumulatieve kans (f) op de mogelijke ongevallen met gevaarlijke
stoffen die tot dit aantal slachtoffers kunnen leiden. Het groepsrisico wordt getoetst aan de oriëntatiewaarde.
*Het invloedsgebied is het gebied waarin personen worden meegeteld voor de berekening van het groepsrisico. Dit gebied wordt
algemeen bepaald door voor het grootst mogelijke ongeval te berekenen op welke afstand nog bij 1% van de blootgestelde personen
overlijdt (zogenaamde 1% letaliteitsgrens).

1

Besluit van 27 mei 2004, houdende milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van inrichtingen milieubeheer (Besluit externe
veiligheid inrichtingen), Stb. 2004, 250, in werking getreden op 8 oktober 2004. Laatste wijziging op 18 september 2015
2
Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt), Staatsblad 2013, nummer 307, inwerkingtreding 1 april 2015
3
Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), Ministerie van VROM, Besluit van 24 juli 2010, Staatsblad 686, 17 september 2010
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Verantwoordingsplicht groepsrisico
De verantwoording van het groepsrisico (VGR) is een wettelijke verplichting voor het bevoegd gezag om
naast de kwantitatieve waarde van het groepsrisico de aanwezige risico’s te kunnen afwegen. Hierbij is het
bevoegd gezag verplicht om de veiligheidsregio om advies te vragen. In het Bevb, Bevt en het Bevi zijn
voorwaarden opgenomen wanneer en in welke mate het groepsrisico moet worden verantwoord. De mate
van verantwoording is in veel gevallen afhankelijk van de hoogte en de toename van het groepsrisico ten
gevolge van het planvoornemen en het type risicobron. In dit onderzoek is invulling gegeven aan de
elementen van de verantwoording groepsrisico. Voor de verantwoordingsplicht is tevens het advies van de
veiligheidsregio van belang. Dit advies gaat in op de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en
beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en de zelfredzaamheid van personen in het
invloedsgebied van een inrichting, buisleiding of transportroute.

Externe veiligheid onder de Omgevingswet
Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet (naar verwachting op 1 januari 2023) zal ook het externe
veiligheidsbeleid veranderen. De bestaande besluiten worden ondergebracht in het Besluit kwaliteit
leefomgeving (Bkl), Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
De belangrijkste wijziging is dat het groepsrisicobeleid verandert. De formele verantwoordingsplicht
groepsrisico en bijbehorende verplichting tot het kwantificeren van het groepsrisico vervalt. Het groepsrisico
zal in specifieke situaties nog wel berekend worden. Daarnaast moet het groepsrisico nog steeds
beoordeeld worden en zal er gewerkt worden met zogenaamde aandachtsgebieden. Het plaatsgebonden
risico blijft wel gehandhaafd.
In plaats van het groepsrisico en bijbehorende verantwoording worden er zogenaamde aandachtsgebieden
rond risicobronnen bepaald. Deze aandachtsgebieden kunnen een brandaandachtsgebied en/of een
explosieaandachtsgebied en/of een gifwolkaandachtsgebied betreffen. Binnen deze aandachtsgebieden
moet rekening worden gehouden met de betreffende risico’s.
Voor het brand- en explosieaandachtsgebied geldt dat er in beginsel voorschriftengebieden gelden. Deze
kunnen gemotiveerd worden uitgezet. De voorschriftengebieden kunnen een (deel) van de
aandachtsgebieden betreffen. Binnen deze voorschriftengebieden worden voorschriften opgelegd voor de
bouw van beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en kwetsbare en beperkt kwetsbare
locaties (zie bijlage VI, Bkl voor de definities). Het aanwijzen van voorschriftengebieden voor zeer kwetsbare
gebouwen is verplicht. Voor de invulling van de voorschriften heeft de gemeente de mogelijkheid
alternatieve maatregelen te bepalen zolang deze gelijkwaardig zijn aan de in het Besluit bouwwerken
leefomgeving (Bbl) genoemde voorschriften.
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3

Inventarisatie risicobronnen (vigerende wetgeving)

Dit hoofdstuk inventariseert de externe-veiligheidssituatie voor en ten gevolge van het planvoornemen
onder de vigerende wetgeving. Het hoofdstuk gaat in op wat het planvoornemen mogelijk maakt, waarom
dit relevant is voor externe veiligheid en welke risicobronnen verder beschouwd moeten worden.

Methodiek
Het planvoornemen is relevant wanneer er risicobronnen en/of (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk
worden gemaakt. Tevens is geïnventariseerd welke risicobronnen (die vallen onder de genoemde besluiten
en definities zoals genoemd in hoofdstuk 2) in de omgeving nader beschouwd moeten worden.
Inventarisatie planvoornemen
Wanneer één of beide van de onderstaande vragen beantwoord worden met ‘ja’ dan is het planvoornemen
relevant in het kader van externe veiligheid en worden de aanwezige risicobronnen voor wat betreft externe
veiligheid geïnventariseerd.
NB: In dit rapport is onderscheid gemaakt in de termen planvoornemen en plangebied. Het planvoornemen is het voorgenomen plan
binnen het plangebied. Het planvoornemen hoeft niet het gehele plangebied te beslaan waarvoor het ruimtelijk besluit wordt genomen,
voor externe veiligheid is naast het planvoornemen het gehele plangebied relevant voor de toetsing.

1 Maakt het planvoornemen risicobronnen mogelijk en/of
2 Maakt het planvoornemen kwetsbare en/of beperkt kwetsbare objecten mogelijk?
Inventarisatie risicobronnen
Indien het planvoornemen risicobronnen mogelijk maakt (vraag 1) wordt vastgesteld of
 de risicobron(nen) onder één van de besluiten of circulaires val(t)(len) (zie hoofdstuk 2) en/of
 de invloedsgebied(en) en/of de veiligheidsafstand(en) van de risicobron(nen) die het planvoornemen
mogelijk maakt over (beperkt) kwetsbare objecten in de omgeving (buiten het plangebied) liggen.
Indien het planvoornemen kwetsbare en/of beperkt kwetsbare objecten mogelijk maakt (vraag 2), wordt
vastgesteld of
 binnen het plangebied risicobronnen aanwezig zijn die invloed hebben op het planvoornemen en/of
in de omgeving van het plangebied risicobronnen aanwezig zijn die invloed hebben op het
planvoornemen.
 de risicobron(nen) in en/of in de omgeving van het plangebied onder één van de besluiten of circulaires
val(t)(len) (zie hoofdstuk 2) en/of
 de invloedsgebied(en) of de veiligheidsafstand(en) van de risicobron(nen) over het plangebied vallen.
Beoordeling relevante risicobronnen
Naar aanleiding van de bovenstaande inventarisatie wordt beoordeeld in hoeverre de relevante
risicobronnen getoetst dienen te worden aan het plaatsgebonden risico en het groepsrisico en in hoeverre
er een verantwoordingsplicht geldt.

25 mei 2022

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID

BH5097-IB-RP001-F01

5

Projectgerelateerd

Beschouwing
3.2.1

Inventarisatie planvoornemen

Het planvoornemen maakt geen risicobronnen mogelijk in het kader van externe veiligheid.
Het planvoornemen betreft het transformeren van locatie Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssen van
de huidige kantoor- en bedrijfsfunctie naar een gemengd gebied met hoofdzakelijk een woonfunctie.
Conform het Bevi maakt het planvoornemen hiermee (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk. Om deze
reden is de bestemming die het planvoornemen mogelijk maakt relevant in het kader van externe veiligheid
en zijn de risicobronnen in de omgeving van het plangebied beschouwd.

3.2.2

Inventarisatie risicobronnen

Op basis van de signaleringskaart 4 is onderzocht welke risicobronnen binnen en in de omgeving van het
plangebied relevant zijn in het kader van externe veiligheid. Onderstaande afbeelding geeft de ligging van
de risicobronnen ten opzichte van het plangebied weer.

3
5

8

2

4

1

6

7

9↓
Figuur 3.1 Ligging risicobronnen t.o.v. het globale plangebied, aangegeven in paars (Uitsnede Signaleringskaart-EV)
*nr 9 valt buiten het kaartbeeld

Tabel 3.1 geeft aan onder welke wetgeving de risicobronnen vallen en of deze relevant zijn voor het
planvoornemen. Een risicobron is relevant wanneer het invloedsgebied of de risicoafstand over het
plangebied valt. Dit is het geval wanneer de grootte van het invloedsgebied of risicoafstand groter is dan de
afstand tussen de risicobron en het plangebied.

4

Signaleringskaart, https://nl.ev-signaleringskaart.nl/viewer/app/EV-signaleringskaart_NL?version=. Geraadpleegd op 2-2-2022.
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Tabel 3.1 Overzicht risicobronnen
Risicobron

Afstand tot plangebied
[m]

Invloedsgebied/
Wet- en regelgeving
veiligheidsafstand [m]

Relevant?

1

N230 (Zuilensering)

50

355

Bevt

Ja

2

Spoorlijn Utrecht-Noord
Diemen

375

> 4.000

Bevt

Ja

3

Amsterdam-Rijnkanaal

450

90

Bevt

Nee

4

Hogedrukaardgasleiding W529-07

250

95

Bevb

Nee

5

GOS
(Gasontvangst/verdeelstation)

250

25

Activiteitenbesluit

Nee

6

LPG-tankstation BP Nederland
B.V.

100

150/160

Bevi/ circulaire
Ja
risicoafstanden LPGtankstations

7

LPG-tankstation Shell
tankstation Ruimteweg

80

150/160

Bevi/ circulaire
Ja
risicoafstanden LPGtankstations

8

Biegelaar B.V.

9

A2 (afrit 5 (Breukelen) - afrit 6
(Maarssen))*

gesaneerd
620

> 4.000

Nee
Bevt

Ja

*nr 9 valt buiten het kaartbeeld

Beoordeling relevante risicobronnen
Voor het planvoornemen zijn de volgende risicobronnen relevant in het kader van externe veiligheid. De
nummers corresponderen met de nummers in Tabel 3.1.
1) N230 (Zuilensering)
2) Spoorlijn Utrecht-Noord Diemen
6) LPG-tankstation BP Nederland B.V.
7) LPG-tankstation Shell tankstation Ruimteweg
9) A2 (afrit 5 (Breukelen) - afrit 6 (Maarssen))

1) N230 (Zuilensering)
De N230 vormt de zuidoostelijke begrenzing van het plangebied. Het transport van gevaarlijke stoffen over
deze route valt onder de werkingssfeer van het Bevt. De weg valt niet onder de Regeling basisnet. Conform
het Bevt dient het plaatsgebonden risico en de hoogte van het groepsrisico te worden beschouwd omdat
het plangebied binnen 200 meter van de weg ligt. Tevens dient te worden voldaan aan de
verantwoordingsplicht groepsrisico. Toetsing aan het plaatsgebonden risico en groepsrisico is opgenomen
in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 gaat in op de elementen van de verantwoording groepsrisico.
2) Spoorlijn Utrecht-Noord Diemen
Op 375 meter ten noordoosten van het plangebied ligt de spoorlijn Utrecht-Noord Diemen. Op basis van de
Regeling basisnet vindt over dit traject vervoer van gevaarlijke stoffen plaats.
Transport van gevaarlijke stoffen over het spoor valt onder de werkingssfeer van het Bevt. Het
plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor het planvoornemen. Het invloedsgebied is gebaseerd
op het vervoer van toxische vloeistoffen (D4) en bedraagt conform de HART meer dan 4.000 meter.
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Conform het Bevt dient te worden gekeken naar de mogelijkheden voor rampenbestrijding en
zelfredzaamheid in het kader van de verantwoording groepsrisico. Hoofdstuk 5 gaat in op de elementen van
de verantwoording groepsrisico.

6) en 7) LPG-tankstations BP en Shell
Direct ten zuiden en zuidoosten van het plangebied staan de LPG-tankstations BP en Shell. LPGtankstations vallen onder de werkingssfeer van het Bevi en de Circulaire effectafstanden LPG-tankstations.
Het plangebied ligt gedeeltelijk binnen het invloedsgebied van 150 meter conform het Bevi en binnen de
effectafstand van 160 meter conform de Circulaire effectafstanden LPG-tankstations.
Het plangebied ligt weliswaar gedeeltelijk binnen het invloedsgebied van 150 meter maar binnen het
overlappende gedeelte is geen bevolking aanwezig. Hiermee is er geen effect voor het groepsrisico ten
gevolge van het planvoornemen. De plaatsgebonden risicocontouren liggen buiten het plangebied. Conform
het Bevi dient te worden gekeken naar de mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid in het
kader van de verantwoordingsplicht groepsrisico. Hoofdstuk 5 gaat in op de elementen van de
verantwoording groepsrisico.
De Circulaire stelt als eis dat er binnen 160 meter van een LPG-tankstation (waarbinnen het plangebied
gelegen is) het in beginsel niet toegestaan is om zeer kwetsbare objecten te realiseren. Zeer kwetsbare
objecten vormen een subcategorie van de categorie kwetsbare objecten uit het Bevi. Het gaat om objecten
waar groepen personen verblijven met een beperkte zelfredzaamheid. Dit zijn onder andere ziekenhuizen,
asielzoekerscentra, gebouwen voor onderwijs voor minderjarigen en justitiële inrichtingen. Onderhavig
planvoornemen maakt geen zeer kwetsbare objecten mogelijk. Er wordt daarmee voldaan aan de
voorwaarden in de Circulaire.
NB: Recent zijn er rechtelijke uitspraken geweest over de beoordeling van vaste afstanden voor
plaatsgebonden risico contouren en invloedsgebieden ten aanzien van LPG-tankstations.
Vooralsnog gaat dit onderzoek ervanuit dat de gerechtelijke uitspraak enkel van toepassing is op de grootte
van de PR10-6 contour van het vulpunt. De verwachting is een eventuele verruiming van de PR contour
geen belemmering vormt voor het planvoornemen.

9) A2 (afrit 5 (Breukelen) - afrit 6 (Maarssen))

Op ongeveer 620 meter ten zuiden van het plangebied ligt de A2. De A2 valt onder de werkingssfeer van
het Bevt en is opgenomen in de Regeling basisnet. Gelet op de relatief grote afstand tot het plangebied
vormt het plaatsgebonden risico geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. Verder ligt het
plangebied buiten het invloedsgebied van de voor transport van vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg
maatgevende stofcategorie GF3. Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van stofcategorie LT3
(>4000m). Uit de cijfers van de jaarintensiteiten 5 over het basisnet en andere wegvakken blijkt dat deze
stofcategorie over de A2 worden vervoerd. Een incident met deze stofcategorieën kan zich ontwikkelen tot
een gifwolk (toxisch scenario).

Conform het Bevt dient te worden gekeken naar de mogelijkheden voor rampenbestrijding en
zelfredzaamheid in het kader van de verantwoording groepsrisico. Hoofdstuk 5 gaat in op de elementen van
de verantwoording groepsrisico.

5

Ministerie van I&W, 2019; 2019-06-lijst-wegvakken-en-bn
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4

Risicoberekening N230

In dit hoofdstuk is het plaatsgebonden risico en het groepsrisico van de autoweg N230 uitgewerkt conform
het Bevt.

4.1

Onderzochte situaties

Tabel 4.1 beschrijft de onderzochte situaties. De referentiesituatie betreft de huidige situatie inclusief de
ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen die per definitie uitgevoerd worden (zogeheten autonome
ontwikkelingen).
Tabel 4.1 Onderzochte situaties externe veiligheid autoweg N230

Berekende situaties

Transportroute

Ingevoerde bevolking

Referentiesituatie (2022)

N230

Vigerende bestemmingsplannen gerealiseerd conform BAGPopulator + missende bestemmingsplancapaciteit
(ruimtelijkeplannen.nl)

Toekomstige situatie (2032)

N230

Vigerende bestemmingsplannen gerealiseerd conform BAGPopulator + missende bestemmingsplancapaciteit
(ruimtelijkeplannen.nl) + invulling planvoornemen

4.2

Invoerparameters rekenmodel

Het risico van het transport van gevaarlijke stoffen wordt berekend met de risicoberekeningsmethodiek
RBMII (versie 2.3.0. build 535, 14 november 2013). RBMII is de standaard rekenmethodiek voor het
berekenen van risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen voor de omgeving in Nederland. RBMII
berekent op basis van een aantal invoerparameters, zoals bevolkingsgegevens, ongevalsgegevens en aard
en omvang van de transporten van gevaarlijke stoffen, de externe risico’s van het vervoer van gevaarlijke
stoffen over de weg, de hoofdspoorwegen en de binnenwateren. Het instrument sluit aan op de Handleiding
Risicoanalyse Transport (HART). 6
De berekeningsresultaten tonen aan in hoeverre het vervoer van gevaarlijke stoffen over een bepaalde
transportroute voldoet aan de vastgestelde externe veiligheid normering. Voor de berekeningen zijn de
volgende gegevens nodig:
 Transportintensiteit gevaarlijke stoffen: gegevens over de aard en hoeveelheid getransporteerde
gevaarlijke stoffen;
 Tracéeigenschappen: wegtype, gereden snelheid;
 Motorvoertuigletselongevalfrequentie:
De
initiële
ongevalsfrequentie
wordt
de
motorvoertuigletselongevalfrequentie genoemd en is gedefinieerd als de kans per afgelegde kilometer
waarmee een motorvoertuig betrokken raakt bij een letselongeval zonder langzaam verkeer. De
motorvoertuigletselongevalfrequentie per wegtype moet in combinatie met de vervolgkans op een
uitstroming, gebruikt worden als de ongevalsfrequentie in de risicoanalyse;
 Bevolkingsgegevens: aantal personen langs het tracé die worden blootgesteld aan de gevolgen van een
ongeval;
 Weerstation: het dichtstbijzijnde weerstation geeft informatie over de meest voorkomende
weersinvloeden in de omgeving.

6

RIVM, 2017; Handleiding risicoanalyse transport, versie 1.2, 11 januari 2017
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Transportintensiteit gevaarlijke stoffen
De transportgegevens per jaar voor de autoweg N230 langs het plangebied zijn weergegeven in Tabel 4.2.
Tabel 4.2: Transportaantallen per jaar van vervoer gevaarlijke stoffen autoweg N230 (Afgestemd met RUD op 21 maart 2021)
Transportgegevens autoweg N230
Stofcategorie

LF1

LF2

Brandbare vloeistoffen

GF3

Zeer brandbare vloeistoffen Brandbare gassen

1.348

1.543

516

Tracéeigenschappen
Ingevoerde tracé: de autoweg N230 ligt op 50 meter ten zuidoosten van het plangebied. Conform de HART
is voor het berekenen van het groepsrisico aan beide kanten (in dit geval ten noordoosten en ten
zuidwesten) van het plangebied een kilometer tracé extra ingevoerd. In het model is uitgegaan van een
autosnelweg met gescheiden rijbanen en een maximumsnelheid van 100 km/uur.
Motorvoertuigletselongevalfrequentie
In de berekening is uitgegaan van de motorvoertuigletselongevalfrequentie conform de HART van een
autosnelweg van 8,30*10-8 (vtg/km) met een uitstroomkans van 0,052 voor een druktankwagen en 0,101
voor een atmosferische tankwagen.
Bevolkingsdichtheden
Het planvoornemen resulteert in een andere bevolkingsverdeling ten opzichte van de huidige situatie. Voor
de risicoberekening is in de basis binnen het invloedsgebied gebruik gemaakt van de bevolkingsgegevens
zoals opgenomen in de BAG-populatieservie 7 en is bestemmingsplancapaciteit conform
ruimtelijkeplannen.nl opgenomen voor de ontwikkellocatie de Haagstede, ten zuidwesten van het
plangebied. Voor de invulling van het plangebied zijn zowel voor de referentiesituatie als voor de
toekomstige situatie aanwezigheidsgegevens verstrekt door de opdrachtgever.

7

BAG populatieservice, 2022: https://populatieservice.demis.nl/#/, geraadpleegd 23 februari 2022 (bagselectbasis_202201)
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Referentiesituatie: Voor het plangebied en voor de ontwikkellocatie Haagstede is uitgegaan van de
gegevens van de huidige situatie zoals deze door de opdrachtgever zijn verstrekt. De gehanteerde
bestemmingen en aantallen voor de referentiesituatie zijn per deelgebied weergegeven in Tabel 4.3.
Tabel 4.3 Gehanteerde bestemmingen en aantallen per deelgebied voor de referentiesituatie
Deelgebied

Bevolkingsvlak

Noord

1

Bedrijven dagdienst

26.105

870

0

0,05

0

Midden

2

Bedrijven dagdienst

30.780

1.026

0

0,05

0

2

Woonbebouwing

42

51

101

0,07

0,01

3

Bedrijven dagdienst

18.700

623

0

0,05

0

3

Woonbebouwing

294

353

706

0,07

0,01

4

Bedrijven dagdienst

33.242

1108

0

0,05

0

Haagstede 5

Bedrijven dagdienst

1.500

50

0

0,05

0

155

186

372

0,07

0,01

Zuid

Kwadrant

5

Aantal m2 bvo voorzieningen / Aantal personen
aantal woningen
Overdag
Nacht

Woonbebouwing

Binnen-buitenfractie
Overdag

Nacht

Kentallen: 8
Woonbebouwing: 2,4 personen per woning
Kantoren en bedrijven: 1 persoon per 30 m2

Toekomstige situatie: Voor de toekomstige situatie is voor het plangebied de populatie van de
referentiesituatie vervangen en is uitgegaan van de bestemmingen en aantallen per deelgebied zoals
weergegeven in Tabel 4.4. Hierin zijn de bestaande woningen meegenomen en is de geplande supermarkt
ingevoerd als continu bedrijf vanwege de te verwachten ruime openingstijden.
Tabel 4.4 Gehanteerde bestemmingen en aantallen per deelgebied voor de plansituatie
Deelgebied

Bevolkingsvlak

Noord

1

Bedrijven dagdienst

797

27

0

0,05

0

1

Woonbebouwing

609

731

1.462

0,07

0,01

Midden

2

Woonbebouwing

646

775

1.550

0,07

0,01

Zuid

3

Woonbebouwing

544

653

1.306

0,07

0,01

Kwadrant

4

Bedrijven dagdienst

8.331

278

0

0,05

0

4

Continu bedrijf

600

20

20

0,05

0,01

4

Woonbebouwing

759

911

1.822

0,07

0,01

1.500

50

0

0,05

0

155

186

372

0,07

0,01

Haagstede 5
5

Aantal m2 bvo voorzieningen / Aantal personen
aantal woningen
Overdag
Nacht

Bedrijven dagdienst
Woonbebouwing

Binnen-buitenfractie
Overdag

Nacht

Kentallen:
Woonbebouwing: 2,4 personen per woning
Bedrijven dagdienst: 1 persoon per 30 m2
Continu bedrijf (supermarkt): 1 persoon per 30 m2
8

8

VROM, november 2007. Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico
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Figuur 4.1 laat de invulling van de bevolkingsgegevens zien in het model.

1
2

3

4

5

Figuur 4.1 Invoer N239 en bevolking in RBMII (cijfers komen overeen met de bevolkingsvlakken in tabel 4.3 en 4.4)

Weerstation
Het dichtstbijzijnde weerstation is Soesterberg. De weersomstandigheden (stabiliteit, windsnelheid en
windrichting) bepalen de verspreiding van gevaarlijke stoffen in de omgeving. De frequentie van het
optreden van bepaalde weerscondities is bepalend voor het risico.

4.3

Resultaten

Plaatsgebonden risico
De N230 is vanwege beperkingen van het rekenprogramma RBMII beoordeeld als een autosnelweg. Een
autosnelweg welke niet valt onder de Regeling basisnet, heeft volgens de HART geen PR 10-6/jaar contour
bij minder dan 4.000 transporten GF3 per jaar. Dit betekent dat de N230 geen PR 10-6/jaar contour heeft.
Dit heeft betrekking op alle beschouwde situaties.
Groepsrisico
Het groepsrisico is berekend voor de referentiesituatie en de toekomstige situatie. In Tabel 4.5 is het
berekende groepsrisico weergegeven ten opzichte van de oriëntatiewaarde. De toekomstige invulling van
het plangebied heeft invloed op de hoogte van het groepsrisico ten opzichte van de referentiesituatie. Het
groepsrisico blijft echter onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde.
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Tabel 4.5 Resultaten groepsrisicoberekeningen autoweg N230
Situaties

Hoogte groepsrisico ten
opzichte van oriëntatiewaarde

Bij max. aantal slachtoffers
[personen]

Frequentie
[1/jaar]

Referentiesituatie

0,030

530

1,0E-009

Toekomstige situatie

0,041

624

1,0E-009

Figuur 4.2 en Figuur 4.3 presenteren de fN-curve en Figuur 4.4 de maatgevende kilometer voor zowel de
huidige als toekomstige situatie.

Figuur 4.2 fN curve referentiesituatie

Figuur 4.3 fN curve toekomstige situatie

In de referentie- en toekomstige situatie ligt de maatgevende kilometer met het hoogste groepsrisico ter
hoogte van het plangebied (de maatgevende kilometer is aangegeven in lichtblauw in Figuur 4.4). De
invulling van het plangebied heeft geen invloed op de ligging van de maatgevende kilometer.
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Figuur 4.4 Ligging maatgevende kilometer groepsrisico referentie- en toekomstige situatie

Plasbrandaandachtsgebied
Conform de HART heeft een autosnelweg/provinciale niet vallende onder de Regeling basisnet geen
plasbrandaandachtsgebied.

4.4

Toetsing beleidskader

De externe veiligheidsrisico’s als gevolg van de autoweg N230 zijn getoetst conform het Bevt.
Plaatsgebonden risico

 De autoweg heeft conform de regeling Basisnet geen plaatsgebonden risicocontour 10-6 per jaar. Het
plaatsgebonden risico geeft geen beperkingen voor de ontwikkeling van het plangebied.

Plasbrandaandachtsgebied
 De autoweg heeft geen plasbrandaandachtsgebied; dit geeft geen beperkingen voor de ontwikkeling
van het plangebied.
Groepsrisico
 De ontwikkeling van het plangebied resulteert in een toename van het groepsrisico (van 0,030 naar
0,041 maal de oriëntatiewaarde). Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde.
Verantwoording groepsrisico
 Op basis van de toetsing van het groepsrisico geldt conform artikel 7 van het Bevt een beperkte
verantwoording van het groepsrisico met aandacht voor de elementen rampenbestrijding en
zelfredzaamheid. Hierbij dient het bevoegd gezag advies te vragen aan de veiligheidsregio om een
afweging te maken voor externe veiligheid (hoofdstuk 5).
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5

Elementen verantwoording groepsrisico

5.1

Inventarisatie rampenbestrijding en zelfredzaamheid

Voor het planvoornemen zijn de volgende risicobronnen relevant in het kader van externe veiligheid:
 N230 (Zuilensering)
 Spoorlijn Utrecht-Noord Diemen
 LPG-tankstation BP Nederland B.V.
 LPG-tankstation Shell Ruimteweg
 A2 (afrit 5 (Breukelen) - afrit 6 (Maarssen))
Op basis van de toetsing zoals opgenomen in de voorgaande hoofdstukken blijkt dat voor deze
risicobronnen het groepsrisico beperkt moet worden verantwoord. Dit betekent dat het bevoegd gezag
verplicht is de veiligheidsregio om advies te vragen in het kader van rampenbestrijding en zelfredzaamheid.
Deze paragraaf werkt de ongevalsscenario’s en bijbehorende voorzieningen in het kader van de
rampenbestrijding en zelfredzaamheid uit. In paragraaf 5.3 is het pré-advies van de veiligheidsregio Utrecht
opgenomen.

5.1.1

Ongevalsscenario’s met gevaarlijke stoffen

Inzicht in de ongevalsscenario’s is essentieel om de mogelijkheden voor rampenbestrijding en
zelfredzaamheid te analyseren. Tabel 5.1 geeft per risicobron de maatgevende scenario’s. Daarnaast zijn
de bijbehorende gevaren (brand, explosie, gifwolk) ten gevolge van de risicobron weergegeven.
Een scenario is relevant afhankelijk van:
 de aard van de gevaarlijke stoffen;
 de ligging van de effectafstand (1% letaal) van het betreffende scenario, ten opzichte van het
plangebied.
Tabel 5.1 Overzicht relevante scenario’s per risicobron
Maatgevende
scenario’s

Plasbrand

Koude
Bleve

Warme
Bleve

Wolkbrandexplosie

Fakkelbrand

x

x

x

x

Toxische wolk

Gevaren

Risicobronnen
Autoweg N230
(Zuilensering)
Spoorlijn UtrechtNoord Diemen

Brand,
explosie
X1

Gifwolk

LPG-tankstation BP
Nederland B.V.

x

x

x

x

Brand,
explosie

LPG- tankstation Shell
Ruimteweg

x

x

x

x

Brand,
explosie

A2 (afrit 5 (Breukelen)
- afrit 6 (Maarssen))

X2

Gifwolk

1: Betreft D3 (voorbeeldstof HART acrylnitril) en D4 (voorbeeldstof HART acroleïne)
2: Betreft LT1 (voorbeeldstof HART acrylnitril), LT2 (voorbeeldstof HART propylamine), LT3 (voorbeeldstof HART acroleïne)
NB: Conform de HART heeft stofcategorie A (GF3) voor de spoorlijn een invloedsgebied van 460 meter (explosiescenario) echter
bovenstaande indeling is gemaakt op basis van het scenarioboek externe veiligheid. Hier wordt een effectafstand van 290 meter
gehanteerd tot 1% letaal. Het explosiescenario van het spoor is daarom niet genoemd in deze analyse.
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Tabel 5.2 licht op basis van het scenarioboek externe veiligheid 9 de ongevalscenario’s van Tabel 5.1 toe.
In de volgende paragrafen is per maatgevend scenario de mogelijkheden voor rampenbestrijding en
zelfredzaamheid beoordeeld.
Tabel 5.2 Overzicht relevante scenario’s conform het scenarioboek externe veiligheid
Koude bleve
Een koude BLEVE kan veroorzaakt worden door een externe beschadiging, bijvoorbeeld een botsing. Hierdoor scheurt de ketelwagen of tank
open. Het brandbare gas komt vrij en ontsteekt direct. Er ontstaat een vuurbal en een drukgolf. De effecten van een koude BLEVE zijn
warmtestraling, overdruk en scherfwerking. Deze effecten kunnen slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken.
Gevaar:

Brand en explosie

Effectafstand autoweg

200 meter

Warmtestraling: 30 kW/ m2

Effectafstand LPG-tankstation

200 meter

Warmtestraling: 30 kW/ m2

Warme bleve
Een warme BLEVE wordt veroorzaakt doordat een aanwezige brand de druk in de tankwagen doet oplopen. Hierdoor verzwakt en bezwijkt de
tankwand. Brandbaar gas komt vrij en ontsteekt. Er ontstaat een vuurbal en een drukgolf. De effecten van een warme BLEVE zijn
warmtestraling, overdruk en scherfwerking. Deze effecten kunnen slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken.
Gevaar:

Brand en explosie

Effectafstand autoweg:

245 meter

Warmtestraling 25 kW/ m2

Effectafstand LPG-tankstation

245 meter

Warmtestraling 25 kW/ m2

Wolkbrandexplosie
Een wolkbrandexplosie ontstaat wanneer een tot vloeistof verdicht gas in een tankwagen bij instantaan falen onder druk expandeert tot een
dampwolk die ontsteekt door aanwezigheid van een externe ontstekingsbron (vertraagde ontsteking). Een wolkbrandexplosie geeft zowel een
drukgolf als een intense warmtestraling. De effecten van een wolkbrandexplosie zijn dat er slachtoffers vallen en schade in de omgeving
wordt veroorzaakt. Binnen de brandende wolk zullen alle in de buitenlucht aanwezige personen overlijden. Afhankelijk van de afstand tot het
ongeval en de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden of raken gewond.
Gevaar:

Brand en explosie

Effectafstand autoweg:

70 meter

0,17 bar overdruk

Effectafstand LPG-tankstation

70 meter

0,17 bar overdruk

Fakkelbrand
Een fakkelbrand wordt veroorzaakt doordat na een botsing een afsluiter afbreekt van de tankwagen. Hierdoor stroomt LPG uit en ontsteekt
direct. Er ontstaat een fakkel die blijft branden tot de tank leeg is. Het effect van een fakkelbrand is warmtestraling. Dit effect kan slachtoffers,
schade en brand in de omgeving veroorzaken.
Gevaar:

Brand en explosie

Effectafstand autoweg:

110 meter

Warmtestraling: 10 kW/ m2

Effectafstand LPG-tankstation

110 meter

Warmtestraling: 10 kW/ m2

9

Website scenarioboek externe veiligheid, geraadpleegd op 10 augustus 2021.
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Gifwolk
Het scenarioboek geeft als zwaarste stof een uitwerking aan de effectafstanden voor acrylnitril (D3 en LT1). Voor de omgeving langs de
spoorweg en de autosnelweg is uitgegaan van een verstedelijkt gebied.
Spoor: Een giftige plas ontstaat doordat de tank van de ketelwagen openscheurt na bijvoorbeeld een botsing. Hierdoor stroomt een groot deel
van de acrylnitril in korte tijd uit. De acrylnitril verspreidt zich over het spoorbed, dampt uit en vormt een giftige wolk. De wolk verspreidt zich
met de wind mee. Acrylnitril is zeer licht ontvlambaar. Wanneer de plas ontsteekt kan het scenario plasbrand optreden.
Weg: Een giftige plas ontstaat doordat de tank van de tankwagen openscheurt na bijvoorbeeld een botsing. Hierdoor stroomt een groot deel
van de acrylnitril in korte tijd uit. De acrylnitril verspreidt zich over de grond, dampt uit en vormt een giftige wolk. De wolk verspreidt zich snel
met de wind mee.
Gevaar:

Gifwolk

Effectafstanden spoorlijn

190 meter

Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
Concentratie 220 mg/m3

270 meter

Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
Concentratie 130 mg/m3

300 meter

Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
Concentratie 220 mg/m3

440 meter

Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
Concentratie 140 mg/m3, verstedelijkt gebied

Effectafstanden autosnelweg

5.1.2

Rampenbestrijding

Algemeen
Voorbereiding hulpdiensten
Hulpdiensten moeten op de hoogte zijn van de specifieke risico’s in de omgeving als gevolg van het
transport van gevaarlijke stoffen. De veiligheidsregio kan het beschikbare materieel hierop afstemmen. De
voorbereiding op de ongevalsbestrijding is onderdeel van het beleidsplan van de veiligheidsregio.
Onderdeel van de voorbereiding zijn ook oefeningen.
Alarmering, opkomsttijd en communicatie naar en tussen hulpverleners
Een snelle alarmering en opkomsttijd dragen bij aan zowel de bereikbaarheid als de bestrijdbaarheid.
Werkende communicatiemiddelen zijn een noodzaak. De locatie van zendmasten in relatie tot de potentiële
locaties van een incident is een aandachtspunt. Werkende communicatiemiddelen naar en tussen
hulpverleners zijn noodzakelijk.
Bereikbaarheid
Tweezijdige bereikbaarheid van zowel de locatie van het incident als het effectgebied kan de
bestrijdbaarheid en de hulpverlening versnellen. Daarbij is ook de aanwezigheid van opstelplaatsen aan
meerdere zijden belangrijk. De minimale eisen voor bereikbaarheid van hulpdiensten staan weergegeven
in het document Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid van Brandweer Nederland.
Koude BLEVE, wolkbrandexplosie en fakkelbrand
De koude BLEVE heeft een snelle ontwikkeltijd. Hierdoor zijn er geen mogelijkheden voor bronbestrijding
en primaire effectbestrijding. De effectbestrijding is gericht op het afschermen van de omgeving, op het
bestrijden van secundaire branden en het redden van personen die tussen brokstukken liggen. Voor de
wolkbrand en fakkelbrand geldt hetzelfde. De ontwikkeltijd is hier slechts iets langer.
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Warme BLEVE
De snelheid waarmee het scenario warme BLEVE zich ontwikkelt, is afhankelijk van de opwarmingstijd tot
de explosie en bedraagt afhankelijk van de aanwezige inhoud van de tankwagen en de eigenschappen
daarvan (coating) circa 10 minuten tot een uur. De brandweer kan de situatie stabiliseren door het koelen
en afschermen van de tankwagen. Daarnaast moeten zij uit voorzorg het effectgebied veiligstellen.
Indien de explosie optreedt is de ontwikkeltijd zeer snel. De effectbestrijding is dan gericht op het
afschermen van de omgeving, op het bestrijden van secundaire branden en het redden van personen die
tussen brokstukken liggen.
Toxische wolk
Bij een toxische wolk wordt door de brandweer en andere hulpdiensten voornamelijk vanaf het bovenwinds
gebied opgetreden. Vanaf het benedenwinds gebied kan maar in beperkte mate worden opgetreden. Bij het
optreden is bronbestrijding moeilijk. De hulpdiensten kunnen zich voornamelijk richten op het redden van
mensen, het verlenen van eerste hulp aan gewonden en het verdunnen van de toxische wolk met behulp
van water.
De volgende voorzieningen hebben een positieve invloed hebben op de rampenbestrijding:
Tabel 5.3 Overzicht mogelijke voorzieningen

Rampenbestrijding




Voldoende bluswatervoorzieningen om de omgeving af te kunnen schermen;
Twee aanrijroutes vanuit tegenovergestelde windstreken voor hulpdiensten;
Opkomsttijd brandweer en alarmering.

5.1.3

Zelfredzaamheid

Algemeen
Adequate vluchtroutes
Vluchtroutes helpen mensen het gebied te verlaten. Vluchtroutes moeten duidelijk zichtbaar zijn, zich van
de activiteit af richten (bij voorkeur haaks op de windrichting), breed genoeg zijn en vrij zijn van obstakels.
In de vrije ruimte kan rekening worden gehouden met de positie en compositie van gebouwen. Gebouwen
zelf moeten beschikken over goede vluchtroutes. Heldere communicatie over de veilige vluchtroute is
belangrijk.
Waarschuwingsmiddelen
NL-Alert: doel is alle aanwezigen in de omgeving snel te informeren over een incident met gevaarlijke
stoffen. Bij een ongeval met gevaarlijke stoffen vindt veel communicatie plaats via radio, internet en telefoon.
Het is belangrijk dat zendmasten tijdens een ongeval blijven werken.
Afstemming handelingsperspectief
Het handelingsperspectief voor mensen tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen moet worden afgestemd
met de inzet van hulpdiensten. Deze inzet moet aansluiten op dit handelingsperspectief.
Risicocommunicatie vooraf
Communicatie over de risico’s als het gevolg van gevaarlijke stoffen en over het handelingsperspectief
tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen, maakt mensen bewust. Zij weten wat ze moeten doen bij een
ongeval. Dit draagt bij aan de veiligheid. Belangrijk is een open, eerlijke en begrijpbare communicatie. Een
goede risicocommunicatie is een aandachtspunt voor de aanwezigen op in het plangebied. De aanwezigen
zijn zelfredzaam, maar in geval van een breuk van de buisleiding hebben de aanwezigen een beperkt
handelingsperspectief.
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Onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen
Onderhoud van schuilplaatsen en vluchtwegen is belangrijk. Ten tijde van een ongeval moeten schuil- en
vluchtmogelijkheden bereikbaar en inzetbaar zijn.
Koude BLEVE, warme BLEVE, wolkbrandexplosie, fakkelbrand
Personen zijn na het ontstaan van een BLEVE, wolkbrandexplosie of fakkelbrand op zichzelf en anderen
aangewezen. Afhankelijk van de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief
verschillen. Snel reageren is bevorderlijk. Zie onderstaande tabel en afbeeldingen voor de mogelijkheden.
Tabel 5.4 Overzicht handelingsperspectief Koude BLEVE, warme BLEVE, wolkbrandexplosie en fakkelbrand

Handelingsperspectief –Koude BELVE, warme BLEVE, wolkbrandexplosie en fakkelbrand


Voor personen buiten is vluchten het advies (uit het zicht van de brand, onder dekking van objecten zoals
muren).



Als er schuilmogelijkheden zijn, is het advies dekking te zoeken of een schuilplaats binnen te gaan.
Bij schuilen gelden aanvullend de volgende maatregelen:
o Schuilen in de van het gevaar afgekeerde zijde van het gebouw;
o Sluiten van gordijnen;
o Verwijderd blijven van ramen;
o Voorkomen van ontstekingsbronnen (licht niet aan doen, uitschakelen verwarming etc.);
o Openen van ramen om schade door de drukgolf te vermijden (behalve bij een gecombineerd gevaar met
brand of gifwolk).



Voor personen binnen is binnenblijven het advies.



Als secundaire branden optreden, is het handelingsperspectief vluchten aan de schaduwzijde van het gebouw
ten opzichte van het incident.

Figuur 5.1 Handelingsperspectief koude BLEVE/fakkelbrand (bron: website scenarioboek externe veiligheid)
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Figuur 5.2 Handelingsperspectief wolkbrand (bron: website scenarioboek externe veiligheid)

Voorzieningen die een positieve invloed op de zelfredzaamheid hebben, zijn:
Tabel 5.5: Overzicht voorzieningen zelfredzaamheid bij een koude BLEVE, warme BLEVE, wolkbrandexplosie en fakkelbrand

Koude BLEVE, warme BLEVE, wolkbrandexplosie, fakkelbrand




Voldoende vluchtroutes en vluchtwegen, hierbij vooral van de risicobronnen af;
Risicocommunicatie omgeving (hoe te handelen bij een brand of explosie);
Alarmering van het gevaar middels NL-alert.

Toxische wolk
Personen zijn na het ontstaan van een toxische wolk op zichzelf en anderen aangewezen. Afhankelijk van
de situatie en de inrichting van de omgeving kan het handelingsperspectief verschillen. Snel reageren is
bevorderlijk.
 Voor personen buiten is advies om te vluchten (een natte doek om door te ademen vermindert de
blootstelling) 10;
 Indien vluchten niet mogelijk is, wordt geadviseerd om binnen te schuilen;
 Voor personen binnen wordt binnenblijven geadviseerd en naar de hoogste bouwlaag met een vlak
plafond te gaan. Hierbij ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten.
Tabel 5.6 en Figuur 5.3 geven een overzicht van het handelingsperspectief bij een toxische wolk

10

Gebruik maken van een natte doek is afhankelijk van het type gevaarlijke stof)
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Figuur 5.3 Handelingsperspectief gifwolk (bron: website scenarioboek externe veiligheid)

Tabel 5.6 Overzicht voorzieningen zelfredzaamheid bij een toxische wolk

Toxische wolk






Handmatig afsluitbare ventilatie;
Schuilmogelijkheden binnenshuis;
Voldoende vluchtroutes en vluchtwegen die haaks op de wind staan;
Risicocommunicatie omgeving (hoe te handelen bij een gifwolk);
Alarmering van het gevaar middels NL-alert.

5.2

Omgevingswet

Onder de Omgevingswet wordt de term ‘omgevingsveiligheid’ gehanteerd in plaats van externe veiligheid.
In deze paragraaf zal daarom verder gesproken worden over omgevingsveiligheid.
Op basis van de signaleringskaart 11 is onderzocht welke milieubelastende activiteiten binnen en in de
omgeving van het plangebied relevant zijn in het kader van omgevingsveiligheid. Figuur 5.4 geeft de ligging
van de milieubelastende activiteiten ten opzichte van het plangebied weer. De tabel geeft vervolgens aan
of de milieubelastende activiteit gebaseerd op de grootte van het aandachtsgebied en de afstand tot het
plangebied, relevant is voor het planvoornemen. De nummers in de figuur en tabel corresponderen met de
nummers bij de risicobronnen in Figuur 3.1 en Tabel 3.1 in hoofdstuk 3.

11

Signaleringskaart, https://nl.ev-signaleringskaart.nl/viewer/app/EV-signaleringskaart_NL?version=. Geraadpleegd op 2-2-2022.
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Figuur 5.4 Ligging milieubelastende activiteiten en aandachtsgebieden (brandaandachtsgebied=rood,
explosieaandachtsgebied=oranje) t.o.v. het globale plangebied, aangegeven in paars (Uitsnede Signaleringskaart-EV)
(De nummers corresponderen met de nummers bij de risicobronnen in Tabel 3.1, paragraaf 3.2.2)
Tabel 5.7 Overzicht milieubelastende activiteiten in het kader van omgevingsveiligheid
Risicobron

Afstand tot plangebied Brand-/explosie-/gif- Relevant?
[m]
aandachtsgebied

1

N230 (Zuilensering)

50

N.v.t.

2

Spoorlijn Utrecht-Noord Diemen

375

3

Amsterdam-Rijnkanaal

450

Brand, explosie

Nee

4

Hogedrukaardgasleiding W529-07

250

Brand

Nee

5

GOS (Gasontvangst/verdeelstation)

250

Brand

Nee

6

LPG-tankstation BP Nederland B.V.

100

Brand, explosie

Ja (explosie)

7

LPG-tankstation Shell tankstation Ruimteweg

80

Brand, explosie

Ja (explosie)

8

Biegelaar B.V.

9

A2 (afrit 5 (Breukelen) - afrit 6 (Maarssen))*

Brand, explosie, gif Ja (gif)

gesaneerd
620

Ja (vanuit een goede
ruimtelijke ordening)

Nee

Brand, explosie, gif Ja (gif)

*nr 9 valt buiten het kaartbeeld

In het kader van de Omgevingswet maakt het planvoornemen (beperkt) kwetsbare gebouwen mogelijk.
De autosnelweg A2 en de spoorlijn Utrecht-Noord Diemen kennen gifwolkaandachstgebieden die over het
plangebied liggen. Binnen een gifwolkaandachtsgebied worden geen voorschriftengebieden vastgesteld.
Voor de LPG-tankstations gelden explosieaandachtsgebieden van 160 meter waarvan er één voor een klein
deel over het plangebied valt. Binnen de explosieaandachtsgebieden ligt op dit moment geen bebouwing.
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Voor een explosieaandachtsgebied geldt een voorschriftengebied. Het bevoegd gezag dient een afweging
te maken om deze gemotiveerd uit te zetten.
Onder de Omgevingswet kent de N230 geen aandachtsgebieden aangezien de weg niet onder de Regeling
basisnet valt. Rond deze weg kunnen daarom geen voorschriftengebieden worden vastgesteld. Conform
de Omgevingswet hoeft geen beschouwing te worden gedaan betreffende de risico’s.
Onder de Omgevingswet heeft de gemeente de mogelijkheid om een lokale afweging te maken over de
beoordeling van het transport van gevaarlijke stoffen over de N230. De aanbeveling is om in het kader van
een goede ruimtelijke ordening rekening te houden met het transport van gevaarlijke stoffen.
De toetsing onder de vigerende wetgeving (zie hoofdstuk 4) laat zien dat het groepsrisico toeneemt ten
gevolge van het planvoornemen en dat er daarom gekeken moet worden naar de mogelijkheden voor
rampenbestrijding en zelfredzaamheid in het kader van de verantwoording groepsrisico. Onder de
Omgevingswet blijven deze risico’s bestaan. Bovendien kunnen risico’s ten gevolge van de energietransitie
veranderen. Het advies aan het bevoegd gezag is om deze risico’s af te wegen in het de omgevingsvisie
en regels op te nemen in het omgevingsplan.

5.3

Pré-advies veiligheidsregio Utrecht

Veiligheidsregio Utrecht geeft in het pré-advies voor het planvoornemen met kenmerk 2022-001579 d.d. 23
maart 2022 (zie bijlage 1) aan dat de scenario’s toxische wolk en BLEVE van belang zijn voor het
plangebied.
Voor een goede bestrijding van ramp of ongeval beschrijft het pré-advies welke voorwaarden er gesteld
worden aan de bereikbaarheid van het plangebied en de risicobron voor de hulpdiensten alsmede de
voorwaarden aan de bluswatervoorzieningen in het plangebied en bij de risicobron. Het advies is om
daarover al in een vroeg stadium met de veiligheidsregio in overleg te treden.
Daarnaast adviseert de veiligheidsregio de nodige maatregelen ter bevordering van de zelfredzaamheid
aan de hand van de volgende punten:
 Mogelijkheden ten aanzien van een BLEVE
 Mogelijkheden ten aanzien van een toxische wolk
 Aanwijzingen voor Bedrijfshulporganisaties (BHV)
 Risicocommunicatie
De veiligheidsregio geeft tevens aan dat de energietransitie tot gevolg kan hebben dat er ook meer en/of
andere gevaarlijke stoffen over de weg of het spoor getransporteerd gaan worden, zoals ammoniak of
mierenzuur. Ook het vervoer van andere ontplofbare stoffen als LNG, CNG of waterstof kunnen gaan
toenemen.
Omgevingswet
De veiligheidsregio adviseert in het pré-advies het bevoegd gezag om voor de implementatie van de
Omgevingswet bij dit planvoornemen duidelijk te zijn in het aanwijzen van voorschriftengebieden en waar
mogelijk annotaties op te nemen in het kader van rampenbestrijding en zelfredzaamheid.
Voorschriftengebieden kunnen niet aangewezen worden voor gemeentelijke routes voor gevaarlijke stoffen
welke niet vallen onder de Regeling basisnet. De veiligheidsregio adviseert daarom om de effectcontouren
van in elk geval de N230 op te nemen in het omgevingsplan en hier planregels voor op te stellen. Hierdoor
wordt het veiligheidsniveau verhoogd. Dit is verder uitgewerkt in het pré-advies.
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6

Conclusie

Gemeente Stichtse Vecht is voornemens om de locatie Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssen te
transformeren van een gebied met kantoor- en bedrijfsfunctie naar een gemengd gebied met hoofdzakelijk
een woonfunctie. Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Hiervoor is de
externe-veiligheidssituatie in beeld gebracht en beoordeeld. Conform het Bevi betreft het planvoornemen
de ontwikkeling van een (beperkt) kwetsbare objecten. Om deze reden zijn alle in de omgeving aanwezige
risicobronnen onderzocht en getoetst aan de normen voor externe veiligheid.
Resultaten toetsing risicobronnen

 N230 (Zuilensering)
o
o

o
o

De autoweg ligt direct ten zuidoosten van het plangebied.
De autoweg heeft geen PR10-6-contour; het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen
belemmering voor het planvoornemen.
Het groepsrisico neemt toe van 0,030 naar 0,041 maal de oriëntatiewaarde en blijft daarmee onder
de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico vormt geen beperking voor de ontwikkeling van
het planvoornemen.
Conform het Bevt dient te worden gekeken naar de mogelijkheden voor rampenbestrijding en
zelfredzaamheid in het kader van de verantwoording groepsrisico.

 Spoorlijn Utrecht-Noord Diemen
o
o

o
o

De spoorlijn ligt op ongeveer 375 meter ten noordoosten van het plangebied.
De PR10-6-contour ligt niet over het plangebied; het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen
belemmering voor het planvoornemen.
Bepaling van de hoogte van het groepsrisico is niet relevant; wel ligt het planvoornemen binnen het
invloedsgebied van 4.000 meter.
Conform het Bevt dient te worden gekeken naar de mogelijkheden voor rampenbestrijding en
zelfredzaamheid in het kader van de verantwoording groepsrisico.

 LPG-tankstations BP Nederland B.V. en Shell Ruimteweg
o
o

o
o
o

De tankstations liggen op 80 – 100 meter ten zuiden en zuidoosten van het plangebied.
De PR10-6-contouren liggen niet over het plangebied; het plaatsgebonden risico vormt daarmee
geen belemmering voor het planvoornemen.
Er is geen bevolking aanwezig binnen het invloedsgebied van 150 meter confrom het Bevi. Hiermee
is er geen effect op de hoogte van het groepsrisico.
Binnen 160 meter van de tankstations worden geen zeer kwetsbare objecten gerealiseerd. Hiermee
voldoet het planvoornemen aan de voorwaarden voor de Circulaire effectafstanden externe
veiligheid LPG-tankstations.
Conform het Bevi dient te worden gekeken naar de mogelijkheden voor rampenbestrijding en
zelfredzaamheid in het kader van de verantwoording groepsrisico.

 A2 (afrit 5 (Breukelen) - afrit 6 (Maarssen))
o
o

o
o

De autosnelweg ligt ruim 600 meter ten zuiden van het plangebied.
De PR10-6 ligt niet over het plangebied; het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen
belemmering voor het planvoornemen.
Bepaling van de hoogte van het groepsrisico is niet relevant; wel ligt het planvoornemen binnen het
invloedsgebied van 4.000 meter.
Conform het Bevt dient te worden gekeken naar de mogelijkheden voor rampenbestrijding en
zelfredzaamheid in het kader van de verantwoording groepsrisico.
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Elementen verantwoording groepsrisico
De rampen die zich kunnen voordoen welke impact hebben op het planvoornemen ten gevolge van het
transport van gevaarlijke stoffen in de omgeving van het plangebied, zijn koude BLEVE, warme BLEVE,
wolkbrand, fakkelbrand en een toxische wolk. In de verantwoording zal de veiligheidsregio moeten ingaan
op vluchtwegen, schuilplaatsen, handmatig afsluitbare ventilatie en tweezijdige bereikbaarheid. Daarnaast
zijn bluswatervoorzieningen en goede risicocommunicatie belangrijk.
Omgevingswet
Met de komst van de Omgevingswet verandert het externe veiligheidsbeleid. Onder de Omgevingswet
maakt het planvoornemen (beperkt) kwetsbare gebouwen mogelijk.
- De A2 en de spoorlijn Utrecht-Noord Diemen hebben gifwolkaandachtsgebieden die over het
plangebied liggen. Voor gifwolkaandachtsgebieden worden geen voorschriftengebieden
aangewezen.
- Voor de twee nabijgelegen LPG-tankstations gelden explosieaandachtsgebieden. Voor
explosieaandachtsgebieden gelden voorschriftengebieden die het bevoegd gezag gemotiveerd kan
uitzetten.
- Voor de N230 (Zuilensering) geldt dat risico’s onder de Omgevingswet niet hoeven te worden
beoordeeld. Het lokale bevoegd gezag heeft de mogelijkheid hierover een afweging te maken.
Gezien de aanwezige risico’s is het advies om hierover een afweging te maken in de
omgevingsvisie en eventuele regels op te nemen in het omgevingsplan.
Pré-advies veiligheidsregio Utrecht
Veiligheidsregio Utrecht geeft in het pré-advies (zie bijlage 1) aan dat de scenario’s toxische wolk en BLEVE
van belang zijn voor het plangebied.
Voor een goede bestrijding van ramp of ongeval beschrijft het pré-advies welke voorwaarden er gesteld
worden aan de bereikbaarheid van het plangebied en de risicobron voor de hulpdiensten alsmede de
voorwaarden aan de bluswatervoorzieningen in het plangebied en bij de risicobron. Het advies is om
daarover al in een vroeg stadium met de veiligheidsregio in overleg te treden.
Daarnaast adviseert de veiligheidsregio de nodige maatregelen ter bevordering van de zelfredzaamheid
aan de hand van de volgende punten:
 Mogelijkheden ten aanzien van een BLEVE
 Mogelijkheden ten aanzien van een toxische wolk
 Aanwijzingen voor Bedrijfshulporganisaties (BHV)
 Risicocommunicatie
De veiligheidsregio geeft tevens aan dat de energietransitie tot gevolg kan hebben dat er ook meer en/of
andere gevaarlijke stoffen over de weg of het spoor getransporteerd gaan worden, zoals ammoniak of
mierenzuur. Ook het vervoer van andere ontplofbare stoffen als LNG, CNG of waterstof kunnen gaan
toenemen.
Omgevingswet
De veiligheidsregio adviseert in het pré-advies het bevoegd gezag om voor de implementatie van de
Omgevingswet bij dit planvoornemen duidelijk te zijn in het aanwijzen van voorschriftengebieden en waar
mogelijk annotaties op te nemen in het kader van rampenbestrijding en zelfredzaamheid.
Voorschriftengebieden kunnen niet aangewezen worden voor gemeentelijke routes voor gevaarlijke stoffen
welke niet vallen onder de Regeling basisnet. De veiligheidsregio adviseert daarom om de effectcontouren
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van in elk geval de N230 op te nemen in het omgevingsplan en hier planregels voor op te stellen. Hierdoor
wordt het veiligheidsniveau verhoogd. Dit is verder uitgewerkt in het pré-advies.
Aanvraag formeel advies door bevoegd gezag
De veiligheidsregio Utrecht dient conform het Bevt in de gelegenheid gesteld te worden om een formeel
advies uit te brengen in het kader van de verantwoording groepsrisico. Een verzoek tot dit advies dient
ingediend te worden door de gemeente Stichtse Vecht als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure.
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Bijlage 1 Pré-advies veiligheidsregio Utrecht
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Datum

23-3-2022
contactpersoon
Jelle Mulder
Afdeling Advies
Directie risicobeheersing

Royal HaskoningDHV
J. Bijzet-Vis
Postbus 1132
3800 BC Amersfoort

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
088 878 3906
j.mulder@vru.nl
Ons kenmerk
2022-001579

Onderwerp
– preadvies t.b.v. MER en bestemmingsplan project ‘Planetenbaan en het Kwadrant'

Uw kenmerk
-

Geachte mevrouw bijzet-Vis,
Zoals in het overleg op 24 februari jl. is besproken stuur ik u hierbij een preadvies voor het
gecombineerde gebruik in de MER en de toelichting van het bestemmingsplan voor het project
‘Planetenbaan en het Kwadrant’.

Bijlagen
–

Beschouwing risico’s
Het plangebied ligt in de effectgebieden van de volgende routes waarover transport van
gevaarlijke stoffen plaats vindt of inrichtingen met gevaarlijke stoffen:
1. De Zuilense Ring N230 (gemeentelijke route gevaarlijke stoffen) op circa 50 meter;
2. Het LPG-tankstations aan de Ruimteweg en de Floraweg op circa 150 meter;
3. De spoorlijn Breukelen-Utrecht (basisnet-routedeel 71C.1) op circa 400 meter;
4. Het Amsterdam-Rijnkanaal (basisnetroute Corridor Amsterdam-Rijn) op circa 550 meter;
5. De snelweg A12 (basisnet-routedeel afslag 6 Maarssen) op circa 680 meter.
De hogedruk aardgasleidingen W-529-07 (9 inch, 40 bar) op circa 260 meter en W-529-01 (13
inch, 40 bar) op circa 670 meter vormen geen risico voor her plangebied.

Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
3502 GD Utrecht
088 878 1000
info@vru.nl
www.vru.nl
brandweer.nl/utrecht
veiligheidsregioutrecht
@vrutrecht
@vrubrandweer
Iban
NL18 BNGH 0285 1331 79
kvk
51817330

Pagina
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Voor het plangebied zijn van daaruit de volgende relevante scenario’s met gevaarlijke stoffen
aanwezig :
Toxische wolk (relevant door spoorlijn en de snelweg):
Bij een ongeval met een ketel-of tankwagen met gevaarlijke stoffen is het mogelijk dat
er een toxische wolk ontstaat en deze over het plangebied trekt. Het effectgebied
waarbinnen onherstelbare of ernstige gezondheidsklachten bij blootstelling kunnen
optreden is bij stabiel weer (type F1,5) tot voorbij de 1500 meter.
BLEVE (boiling liquid expanding vapour explosion) (relevant door spoorlijn, snelweg en
de Zuilense Ring):
Bij een ongeval met een ketel- of tankwagen met LPG kan door het exploderen van het
vrijgekomen gas een vuurbal en drukgolf ontstaan. Dit kan direct na het ongeval
gebeuren door het openscheuren van de tank. Gebeurt dit door het opwarmen van de
tank door een brand dan kan de explosie door de brandwerende coating tot wel 1 tot
1,5 uur worden uitgesteld. Bij beschadiging van die coating is een explosie nog altijd
mogelijk. Het effectgebied van de vuurbal is circa 350 meter. Onderdelen van de tanks
kunnen tot zeker 500 meter afstand neerkomen.
In de bijlages worden deze scenario’s met mogelijke maatregelen ter bevordering van de
zelfredzaamheid nader toegelicht.
De energietransitie kan tot gevolg hebben dat er ook meer en/of andere gevaarlijke stoffen over
de weg of het spoor getransporteerd gaan worden die bij een ongeval een toxisch effect kunnen
hebben. Denk hierbij aan ammoniak of mierenzuur. Ook het vervoer van andere ontplofbare
stoffen als LNG, CNG of waterstof kunnen gaan toenemen.

Bestrijdbaarheid
Bereikbaarheid
Het plangebied is via de Ruimteweg, Floraweg en op- en afritten van de Zuilense Ring van diverse
zijden goed te bereikbaar voor de hulpdiensten. Zeker in het geval van een dreigende BLEVE of
een toxische wolk is dat van belang. Het ontwikkelen van het plangebied heeft geen gevolgen
voor de bereikbaarheid van de risicobronnen. Die zijn alle nu al voldoende bereikbaar voor de
hulpdiensten.

Bluswatervoorziening
De bluswatervoorziening van het plangebied en de risicobronnen is op dit moment voldoende.
Wijziging daarvan door en mogelijke extra eisen te aanzien van de bebouwing zijn op dit moment
niet in te schatten. Deze zullen bij de verdere uitwerking van de plannen moeten worden
beoordeeld. Daarvoor is het advies om daarover al in een vroeg stadium met de Veiligheidsregio
in overleg te treden.

Zelfredzaamheid
Om de zelfredzaamheid van de bewoners en gebruikers te vergroten is het aan te bevelen om bij
de bouwwerken en de inrichting van de openbare ruimte rekening te houden met de beschreven
scenario’s van incidenten met gevaarlijke stoffen. Daarbij zijn al de volgende voorstellen generiek
op het plangebied aan de orde:
a. de vluchtwegen in en uit het gebouw zodanig positioneren dat deze goede verdere
vluchtmogelijkheden hebben van ten opzichte van de risicobronnen ten aanzien van
explosiegevaar (BLEVE)
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b.

c.

de gebouwen uitvoeren met eenvoudig uit te schakelen ventilatiesystemen zodat
toxische stoffen minder makkelijk kunnen binnendringen en men meer tijd heeft om
binnen te schuilen totdat de toxische wolk overgedreven is of een veilige concentratie
over is om het gebied te ontvluchten.
bij bedrijven in de gebouwen in het RI&E de beschreven ongeval scenario’s laten
verwerken en de daarvoor benodigde bouwkundige, installatietechnische en
organisatorische maatregelen bepalen en laten verwerken in het bedrijfsnoodplan en
deze laten beoefenen.

Anticipatie op Omgevingswet
Naar verwachting zal op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking treden. Diverse onderdelen
van dit project zullen dan ook met deze wet te maken krijgen. Daarom is het goed daar alvast op
te anticiperen, hoewel nog altijd onduidelijk is hoe de definitieve vorm en uitwerking van de
diverse instrumenten binnen de Omgevingswet eruit gaan zien of gehanteerd gaan worden
binnen de gemeente Stichtse Vecht.
Voor wat betreft de externe veiligheid heeft de komst van de Omgevingswet directe gevolgen.
Met betrekking op het advies voor dit project is dat de behandeling van de routes vervoer
gevaarlijke stoffen. De wetgeving en procedures die nu in de besluiten externe veiligheid
transportroutes (Bevt) en –buisleidingen (Bevb) liggen besloten gaan dan over naar het Besluit
kwaliteit leefomgeving (Bkl). De invloedsgebieden die in het Bevt en Bevb staan vernoemd
worden door de Omgevingswet vervangen door aandachtsgebieden.
Het bevoegd gezag heeft daarmee de mogelijkheid om op maat extra voorzieningen te eisen door
middel van het aanwijzen van voorschriftengebieden of keuzes te maken in bijvoorbeeld
toewijzen van functies in deze gebieden. Ook initiatiefnemers krijgen hiermee direct inzicht in de
risico’s binnen het gebied. Door middel van de annotaties bij de regels die bij deze
aandachtsgebieden horen is het mogelijk hun daarbij van extra informatie te voorzien en al direct
mogelijkheden tot verbetering van de zelfredzaamheid van de gebruikers aan te dragen.
Hierbij moet wel in gedachte worden genomen dat het aandachtsgebied net als de huidige
invloedsgebied enkel reiken tot aan de 1% letaliteitscontour. De effecten van een incident met
gevaarlijke stoffen kunnen veel verder reiken. Ook in dat verdere gebied is het zinvol om
initiatiefnemers, gebruikers en het bevoegd gezag attent te maken op deze risico’s en de
mogelijkheden om de zelfredzaamheid te vergroten. Deze mogelijkheden worden nu vaak pas
bekend op het moment dat er aan de Veiligheidsregio om advies wordt gevraagd bij een wijziging
van een bestemmingsplan of een vergunningsaanvraag.
De aandachts- en voorschriftengebieden gelden echter enkel voor die transportassen die behoren
tot de basisnetroutes. De gemeentelijke routes gevaarlijke stoffen komen daar niet in voor. De
risico’s van deze routes en effecten op de omgeving bij een ongeval lopen daarmee gevaar niet
meer te worden onderkend door de initiatiefnemers en het bevoegd gezag.
Om deze effectgebieden toch zichtbaar te kunnen maken voor initiatiefnemers en het bevoegd
gezag is het raadzaam de mogelijkheden te onderzoeken om deze effectcontouren op de digitale
omgevingsplankaart aan te geven. Hoewel de directe regels voor de aandachts- en
voorschriftengebieden hier natuurlijk niet gelden kan het bevoegd gezag daar zelf wel regels aan
verbinden of in ieder geval in de planvoorstellen aandacht voor vragen. Bij de behandeling van
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plannen aan de Omgevingstafels en verdere afhandeling van het plan richting
vergunningverlening kunnen de risico’s dan in ieder geval niet vergeten worden.
De effectcontouren kunnen worden voorzien van een naam waarbij duidelijk wordt waarvoor
deze geldt. Voor de éénduidigheid binnen de regio is er de voorkeur om daar één benaming voor
te gebruiken. Een advies over deze naamgeving en de te hanteren afstanden moet nog worden
opgesteld.
In het omgevingsplan zou voor de effectcontour dan de volgende regel kunnen worden
geschreven:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel…
Op de locaties met de functie – [naam effectcontour] zijn, naast de aldaar voorkomende functies,
de regels met het oog op de beheersing en vermindering van effecten van een incident afkomstig
van de risicobronnen transportroute of opslag van gevaarlijke stoffen.
Binnen de – [naam effectcontour] kan het bevoegd gezag met het oog op het aspect externe
veiligheid ter beheersing van uitpandige vluchtroutes en de bereikbaarheid voor de brandweer,
voor zover dit niet elders in het omgevingsplan is vastgesteld nadere eisen stellen aan:
a. Vluchtmogelijkheden en situering van bouwwerken waarbij kwetsbare bouwwerken
zover mogelijk van de risicobron af worden gesitueerd.
b. Vluchtmogelijkheden en de inrichting van terreinen/openbare ruimte, bouwwerken en
gebieden binnen de veiligheidszone zijn veilig en snel te verlaten, door adequate
vluchtroutes van de bron af zowel in gebouwen als in de buitenruimte.
c. Bouwwerken binnen het effectgebied, waarin personeelsleden, bezoekers, verminderd
tot niet zelfredzame personen en/of grote groepen mensen kunnen verblijven,
beschikken over een adequaat ontruimingsplan dat voldoende periodiek wordt
geoefend;
d. Bewoners, personeelsleden en vaste bezoekers binnen de veiligheidszone worden
geïnformeerd over de verschillende risico’s en gevaren van het transport van gevaarlijke
stoffen. Daarbij dient men tevens geïnformeerd te worden over de wijze van alarmeren
en de wenselijke manier van reageren tijdens incidenten (risicocommunicatie)
Toelichting:
Door het opnemen van deze eisen ontstaat er bewustzijn van de veiligheidsrisico’s van de
risicobronnen als de transportroute of opslag van gevaarlijke stoffen en wordt het
veiligheidsniveau verhoogd. De afstand van de grens van het effectcontour tot aan de routes of
inrichtingen is een keuze van de gemeente, maar geadviseerd wordt daar in de geest van de
Omgevingswet de afstanden van de effecten bij te hanteren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met vriendelijke groet,
Ing. J.W. (Jelle) Mulder
Specialist Risicobeheersing
Communicatieadviseur CoPI / Operationeel woordvoerder
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Bijlage 1. Effecten van een incident met gevaarlijke stoffen
op het plangebied
Inleiding
Voor het ontwerpbestemmingsplan wordt vanuit de Veiligheidsregio Utrecht op grond van het
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en Besluit externe veiligheid transportroutes (Betv)
Besluit geadviseerd op de voorbereiding op de bestrijding van een ramp of een zwaar ongeval, als
om het beperken van de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Ook wordt gekeken
naar de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen. Voor dit advies is een
inzicht in de effecten van een incident met gevaarlijke stoffen noodzakelijk. In deze bijlage zijn de
relevante scenario’s zoals aangegeven in de adviesbrief verder toegelicht.

Effecten van een toxische wolk
Voor het scenario van een toxische wolk op het spoor wordt een ongeval met een ketelwagen
met acryl(o)nitril als maatgevend gezien. Acrylnitril is een kleurloze, giftige vloeistof met een
enigszins naar amandel ruikende, prikkelende geur. De stof is zeer giftig bij huidcontact en
inademing.
In de onderstaande tabel zijn de effecten van de giftige wolk weergegeven. Afhankelijk van de
afstand tot het ongeval en de omstandigheden zullen mensen overlijden (†) of raken gewond. Van
zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3). De wettelijke grenswaarde van acrylnitril is 4,4
mg/m3 (2 ppm). Voor de weertypen D5 en F1,5 is het slachtofferbeeld bepaald voor personen die
zich buiten bevinden. Dit is uitgewerkt voor drie ringen. In de eerste ring overlijd meer dan 95 %
van de aanwezigen, in de tweede tussen de 95 en 50 % en de derde tussen de 50 en 5 %. De
effectafstanden vanaf de rand van de plas voor deze ringen staan in de tabel.
De omgeving van het incident is van invloed op de verspreiding van de toxische wolk, daarom zijn
de drie volgende geografische gebieden verwerkt in de tabellen:

Stedelijk gebied (bijv. grote steden met hoge gebouwen, industriegebieden met hoge
bebouwing);

Verstedelijkt landelijk gebied (bijv. gebieden met dichte laagbouw, bossen en
industriegebieden);

Landelijk gebied (bijv. landelijke gebieden met verspreid liggende laagbouw).
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Tabel Effectenafstanden bij toxische wolk op het spoor (Bron: Scenarioboekev.nl)

Tabel Effectenafstanden bij toxische wolk op de weg (Bron: Scenarioboekev.nl)

Aanvullend wordt in een tabel de afstand tot de interventiewaarden die de
hulpverleningsdiensten gebruiken weergegeven.
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Tabel Interventiewaarden bij toxische wolk op het spoor (Bron: Scenarioboekev.nl)

Tabel Interventiewaarden bij toxische wolk op de weg (Bron: Scenarioboekev.nl)

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie waarboven mogelijk sterfte of
levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan. De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de
luchtconcentratie waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen
optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in
veiligheid te brengen. De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie die met
grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen, of
waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.
Voor de aanwezigen binnen de zones van de LBW en de AGW zullen de hulpdiensten acties
moeten ondernemen om doden en gewonden te voorkomen. Hieraan kan men dan denken aan
mogelijk ontruimen, maar waarschijnlijker is dat men wordt opgeroepen om te schuilen in hun
woning of bedrijf. Dit kan o.a. gebeuren via een NL-Alert en de regionale rampenzender.
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Effecten van een BLEVE (boiling liquid expanding vapour explosion)
Als gevolg van een ongeval met of bij een ketelwagen met LPG (GF3) kunnen er twee types
BLEVE’s ontstaan:

Een koude BLEVE wordt veroorzaakt door een externe beschadiging, bijvoorbeeld een
botsing. Hierdoor scheurt de ketel open, het LPG stroomt als vloeistof vrij uit en
verdampt direct. Er zal vrijwel direct een ontsteking plaatvinden, waardoor er een
vuurbal en een drukgolf ontstaat. Ook zullen er door de explosie scherven en
brokstukken weggeslingerd worden.

Een warme BLEVE wordt veroorzaakt doordat een aanwezige brand de druk in de ketel
doet oplopen. Hierdoor verzwakt en bezwijkt de ketel. Het LPG komt vrij en ontsteekt.
Er ontstaat een vuurbal en een drukgolf. Ook zullen er door de explosie scherven en
brokstukken weggeslingerd worden.
In de onderstaande tabel zijn de effecten van warmtestraling en overdruk apart weergegeven.
Afhankelijk van de afstand tot het ongeval en de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen
mensen te overlijden (†) of raken gewond: van zeer zwaargewond (T1) tot lichtgewond (T3). De
schade aan objecten varieert van onherstelbare schade tot lichte schade. De effectafstanden zijn
berekend vanaf de ketel-/tankwagen.

Tabel Effecten hittestraling warme BLEVE op het spoor (Bron: Scenarioboekev.nl)
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Tabel Effecten hittestraling warme BLEVE op de weg (Bron: Scenarioboekev.nl)

Voor een overzicht van de schade die door de overdruk na de explosie optreed is hierna een tabel
met overdrukschade aan objecten opgenomen. ten behoeve van de leesbaarheid zijn de
afstanden afgerond. De effecten van overdruk nemen over de afstand zeer snel af.

Tabel Effecten overdruk bij warme BLEVE op het spoor (Bron: Scenarioboekev.nl)
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Tabel Effecten overdruk bij warme BLEVE op de weg (Bron: Scenarioboekev.nl)
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Bijlage 2. Toelichting voorbereiding van bestrijding en
beperking van de omvang van een ramp
Inleiding
Bij bestrijdbaarheid gaat het zowel om de voorbereiding op de bestrijding van een ramp of een
zwaar ongeval, als om het beperken van de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om
de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat de hulpverleningsdiensten niet
worden belemmerd in de uitvoering van hun hulpverlenende taken. Om de bestrijdbaarheid goed
te kunnen verantwoorden, zijn de volgende aspecten beoordeeld:

Bereikbaarheid van het plangebied en de risicobron;

Bluswatervoorzieningen in het plangebied en bij de risicobron.

Bereikbaarheid voor de hulpdiensten
Het is van belang dat de hulpdiensten tijdens een ramp of een zwaar ongeval voldoende snel
kunnen optreden. Een goede bereikbaarheid van zowel het plangebied als de risicobronnen is
hierbij van essentieel belang. Vanwege het vrijkomen van gevaarlijke stoffen is het wenselijk dat
het plangebied en de risicobron bovenwinds tenminste tweezijdig kan worden benaderd. Deze
routes moeten geschikt zijn voor het direct gebruik van de hulpdiensten en voldoen aan de
maatvoering en draagvermogen voor de brandweer, welke aangegeven zijn in de “Handreiking
bluswatervoorziening en bereikbaarheid” van Brandweer Nederland en de aanvullende CROWpublicatie 165 “Hulpdiensten snel op weg”.

Bluswatervoorzieningen
De brandweer dient snel te kunnen beschikken over voldoende bluswater, om een incident
adequaat te kunnen bestrijden. De bluswatervoorzieningen die vanuit het Bouwbesluit worden
geëist ten aanzien van de gewenste situatie, is de primaire voorzieningen van voornamelijk
brandkranen. Voor bestrijding van grotere branden wordt veelal gebruik gemaakt van secondaire
of tertiaire bluswatervoorzieningen, zoals geboorde puntten of open water. Indien er
aanpassingen aan de bluswatervoorziening moeten worden gedaan is een overleg met het Team
Ondersteuning Repressie van de Veiligheidsregio Utrecht aan te bevelen voor een goede
plaatsbepaling en uitvoering van de voorzieningen.
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Bijlage 3. Toelichting zelfredzaamheid
Inleiding
Bij zelfredzaamheid gaat het om de mogelijkheden voor personen in het invloedsgebied van een
risicobron om zichzelf in veiligheid te brengen indien een ramp of een zwaar ongeval plaatsvindt.
Belangrijk aspect hierbij is, dat zij zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar zonder
daadwerkelijke hulp van de hulpverleningsdiensten, bijvoorbeeld door te vluchten of te schuilen.
De mate van zelfredzaamheid in het rampgebied is mede bepalend het uiteindelijke aantal
slachtoffers en voor de omvang van de hulpverlening tijdens een ramp of een zwaar ongeval.

Mogelijkheden ten aanzien van een BLEVE
In het geval van een dreigende BLEVE is het advies zo snel mogelijk van de bron vandaan te
vluchten. Daarbij verdient het advies om onder dekking van het gebouw van de incidentbron weg
te kunnen vluchten. Om bij een optredende BLEVE het risico voor de bewoners in het gebouw te
verkleinen is het minimaliseren van het hoeveelheid glas aan de spoorzijde een mogelijke
maatregel. Afhankelijk van het risico en de afstand tot de risicobron is het gebruik maken van
explosieveilig glas met bijbehorende verstevigde kozijnen een mogelijkheid.

Mogelijkheden ten aanzien van een toxische wolk
Voor het toxische wolkscenario is de beste optie om in het gebouw te schuilen tot de lekkage is
verholpen en/of de concentratie in de lucht laag genoeg is om het gebied te ontvluchten.
Daarvoor is het noodzakelijk dat de gifwolk het gebouw niet binnendringt. Het eenvoudig en snel
kunnen uitschakelen en/of dichtzetten van het ventilatiesysteem is daarvoor een vereiste.

Aanwijzingen voor Bedrijfshulporganisaties (BHV)
In het geval van de aanwezigheid van een bedrijfshulporganisatie(BHV) kan deze de aangegeven
scenario’s opnemen in het RI&E. Vandaaruit kan men dan de benodigde maatregelen
(bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch) bepalen en op laten nemen in het
bedrijfsnoodplan en die in de oefeningen terug te laten komen.

Risicocommunicatie
Om te zorgen dat de personen in het getroffen of bedreigde gebied beter op de hoogte zijn van
de mogelijkheden om zich in veiligheid te stellen is een goede risicocommunicatie van groot
belang. Hierdoor wordt ook het gebruik van de daarvoor ontworpen voorzieningen zoals
uitgangen en vluchtroutes beter worden benut.
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