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Uitwerkingsplan VMBOschoolWilderszijde
Veiligheidsadvies: 3813/024
2 november 2011
M. Baars

GeachtCollege,
Op28september heeftde mevrouw I.Quakkelaar,Juridischadviseur Ruimtelijke Ordening van
degemeente Lansingerland, inhet kadervandeter inzageleggingvan bestemmingsplannen
zoals bedoeld inartikel 3vandeWet ruimtelijke ordening, hetuitwerkingsplan "VMBO school
Wilderszijde"vrijgegeven endeVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) de mogelijkheid
geboden om eenzienswijze intedienen.
Deafdeling Risicobeheersing vandeVRR brengt inhet kadervan externe veiligheid advies uit
over deverantwoording van hetgroepsrisico ende mogelijkheden voor hulpverlening en
zelfredzaamheid.
Hierbij bied ikuonsadvies aan.Voor vragen of nadere toelichting over dit advies kunt ucontact
opnemen metde heer M.Baars,beleidsmedewerker vandeafdeling Risicobeheersing vande
VRR.Zijntelefoonnummer is(010)4468963,e-mail: michel.baars@veiligheidsregio-rr.nl.
Metvriendelijke groet,
het Bestuur vandeVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,
namensdeze,

Mw.drC A.CJ.Trijselaar mpa,
DirecteutBisico- en Crisisbeheersing.
Bijlage:Veiligheidsadvies 3813/024
Kopie:
Mevr. I.Quakkelaar, Juridisch adviseur Ruimtelijke Ordening,gemeente Lansingerland
Mevr. E. Hes,ambtenaar rampenbestrijding gemeente Lansingerland
Dhr. A.P.Groeneweg, Bureauhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling, DCMR
Dhr.W. Kooijman, Bureauhoofd BureauVeiligheid, DCMR
Dhr. R. Mekes, HoofdBrandveiligheid Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond
District Noordvan deVRR

''fik 7~'ZÄ

Veiliqheidsreqio Rotterdam-Riinmond

Veiligheidsadvies uitwerkingsplanVMBO school Wilderszijde
Nummer: 3813/024
2 november 2011
Debewustwordingmetbetrekkingtotexterneveiligheidsaspectenisversterktdoorrampenenongevallen
dieonslandenonzebuurlandenhebbengetroffen.Dewetgevinghieroverheeftzichineensneltempo
ontwikkeldenisnogsteedssterkinontwikkeling.ZobepaalthetBesluitexterneveiligheidinrichtingen
(Bevi)datbijveranderingeninderuimtelijkeordeningonderanderehetgroepsrisicoverantwoorddientte
worden.DeCirculaireRisiconormeringvervoergevaarlijkestoffen(cRNVGS)bepaalthetzelfdemet
betrekkingtotvervoersbesluitendanwelomgevingsbesluitenwaarbijhetvervoervangevaarlijkestoffen
eenrisicokanvormen.Naastdewet-enregelgevinginzakeexterneveiligheidiserookdeWet
veiligheidsregio's.Hierinwordtonderanderehetcollegevanburgemeesterenwethoudersbelastmetde
organisatievandebrandweerzorgenrampenbestrijdingencrisisbeheersing.DeWetveiligheidsregio's
bepaaltdathetcollegehieroverdoordeVeiligheidsregiowordtgeadviseerd.Zobeschikthet
gemeentebestuurbijdevoorbereidingvaneenbesluitoverdenoodzakelijkekennisenrelevantefeiten
metbetrekkingtotderisico'sendebenodigdehulpverleningsbehoefte inhetgevalvancalamiteiten,
waarmeezijeenzorgvuldigebelangenafweging kanmakenalsbedoeldinafdeling3.2vandeAlgemene
wetbestuursrecht.
Voor uligt het advies met betrekkingtot het uitwerkingsplan "VMBO schoolWilderszijde". Uit de
analyse zijndevolgende constateringen naar vorengekomen:
Risicobronnen
Rond het plangebied iséén relevante risicobron aanwezig:
• Hogedruk aardgastransportleiding W-521-01-KR-025/026/027 (12,52 inch, 40 bar).
Selectie incidentscenario's
Voor derelevante risicobron is hetworstcase enhet meestgeloofwaardige scenario
beschouwd.Voor hetbepalenvan hetresteffect (inschattingvan hetaantal doden en
gewonden) ishetvolgendeworstcase scenario beschouwd.
1. Fakkelbrand hogedruk aardgastransportleidingW-521(breuk).
Naasthetworstcase scenario isvoor derelevante risicobron gekeken naar de meest
geloofwaardige scenario. Indiener binnen de 1% letaliteitscontour (voorziene) objecten
aanwezig zijn, zullen hiervoor aanvullende maatregelen geadviseerd worden. Er iséén meest
geloofwaardig scenario:
2. Fakkelbrand hogedruk aardgastransportleiding W-521 (lekkage).
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Zelfredzaamheid
Dezelfredzaamheid geeft aan inwelke matede aanwezigen instaat zijn om op eigen kracht
zich inveiligheid tebrengen.
Voor elk incidentscenario isde mogelijkheid vanzelfreddingverschillend.Zelfredding kaneen
zeer belangrijke bijdrage leveren aan het reduceren van het aantal slachtoffers, omdat de
meeste slachtoffers vooral indeeerste minutentot half uurvan het ongeval vallen. Naast
verschillen perscenario zijner anderefactoren diede matevanzelfredding beïnvloeden.
Aanwezigheid van bijvoorbeeld vluchtwegen, matevanvoorbereid zijn, hetaantal mensen en
hunfysieke condities en hetaldan niettijdiggevenvanduidelijke instructies, zijn belangrijke
factoren.
Ad 1/2: Voor het beschouwde incidentscenario alsgevolg vaneen brand na leidingbreuk of
lekkage geldt dateenfakkelbrand zichzeer snel (instantaan of binnen enkele minuten) kan
ontwikkelen. Diteffect iszichtbaar voor aanwezigen. Ontvluchting is mogelijk, mits er geen
bijzondere beperkingen zijntenaanzien vande zelfredzaamheid van aanwezigen en de
infrastructuur inde omgeving opeenjuiste manier is ingericht.
Beheersbaarheid
Hetcriterium beheersbaarheid richt zich op de inzetbaarheid van de hulpverleningsdiensten en
in hoeverre zij instaat zijnom huntaken goed uittevoeren endaarmee verder escalatievan
het incident kunnenvoorkomen.Voor een adequate inzetvande hulpverleningsdiensten zijn de
volgende punten vanbelang:
- Bereikbaarheid.
- Opstelmogelijkheden.
- Inzetbaarheid van middelen (o.a. bluswatervoorziening).
Deafdeling Brandveiligheid vande Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond district Noord
heeft inmiddels insamenwerking metdegemeente Lansingerland de mogelijkheden tot
optreden vande hulpverleningsdiensten bepaald.De bereikbaarheid, ontsluiting en
bluswatervoorziening zullenvolgens devoorgestelde plannenvoldoen aan de richtlijnen vande
Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR).
Advies
DeVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond adviseert uom devolgende voorzieningen te
realiseren,teneinde dezelfredzaamheid ende mogelijkheden voor de hulpverlening te
vergroten:
1.

Zorg dat bijdegeplande ontwikkelingen (nood)uitgang(en) zodanig worden gesitueerd dat
aanwezige personenveilig integengestelde richtingvaneen incident met de hogedruk
aardgastransportleiding kunnen vluchten,waardoor dezelfredzaamheid van aanwezigen
wordt verbeterd en slachtoffers kunnenwordenvoorkomen. Daarbij is hetvan belangdat
alle (nood)uitgang(en) involdoende mate aansluiten opde bestaande infrastructuur binnen
en buiten het plangebied.
2. Metde leidingbeheerder Gasunie N.V. vast te stellen ofafdoende constructieve en
veiligheidsmaatregelen zijngetroffen om de ongestoorde liggingvan detransportleiding te
garanderen.
3. Draag zorgvoor eengoede voorlichting en instructie vandeaanwezigen personen zodat
menweet hoete handelentijdens eencalamiteit door middelvan de campagne "Goed
voorbereid zijn hebje zelf indehand".
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Resteffect
Debeschouwde risicobron kan indevoorziene plannen leidentot een incident die valt in
maatrampklasse II(fakkelbrandscenario alsgevolgvaneen beukvan de hogedruk
aardgastransportleiding W-521). De maatrampklasseschaal loopt op van Itot en metV, waarbij
IIIbeheersbaar wordt geacht door de hulpverleningsdiensten. Voor maatrampklasse IVzal hulp
van omliggende (veiligheids)regio's ingeschakeld moetenworden.Degenoemde maatregelen
hebben nauwelijks totgeen kwantificeerbaar effect op het berekende aantal slachtoffers.
Echter, de kansop hetzichcatastrofaal ontwikkelen vaneen incident neemt af en de effecten
kunnenverder teruggedrongen worden.
Bestuurlijke overweging
Voor het beoordelen van het ruimtelijk plandient ueengemotiveerde afweging te maken tussen
deoverwegingen metbetrekking tot externe veiligheid endetoegevoegde waarde van het
ruimtelijk plan.
De beschouwde risicobron iseen beperking voor de ruimtelijke ordening.De genoemde
maatregelen leidentot eenverbeteringvande veiligheidssituatie.
DeVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond biedt uaandit advies toe te lichten alvorens een
besluitwordt genomen.Graag verneemt deVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond uw besluit
met betrekkingtotdegeadviseerde voorzieningen uitditadvies.

