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1 Inleiding 

De gemeente Brunssum en woningcorporatie Wonen Zuid hebben beiden de noodzaak ingezien om te 
komen tot een opwaardering van Treebeek. In opdracht van de gemeente is een ontwikkelingsvisie 
opgesteld voor Treebeek. Hierin zijn vijf potentiële woningbouwlocaties aangewezen en is het 
centrumgebied benoemd als ontwikkelingslocatie. In dit centrumgebied dient een goede 
balans en samenhang te worden ontwikkeld voor wonen, voorzieningen en winkels. 
 
Het in de ontwikkelingsvisie beschreven plangebied is gelegen ten zuiden van de Schildstraat-
Wijenweg. Aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de Uranusstraat, ten zuiden 
door de Spoorstraat en ten oosten door een lijn achter de gymzaal aan de Schildstraat en 
bijbehorende parkeerterrein aan de Zonnestraat.  
Het potentieel centrumgebied bevindt zich volgens de ontwikkelingsvisie in de 
noordoostelijke hoek van eerder vermeld plangebied, nabij de kruising Koolweg en de 
Schildstraat. 
 
In verband met de ontwikkeling van het Centrumgebied heeft de gemeente Brunssum aan 
CSO adviesbureau opdracht verleend een quickscan Externe Veiligheid uit te voeren. 
 
Met een ‘quickscan’ zijn de aspecten met betrekking tot externe veiligheid onderzocht en is 
vastgesteld of het plan vanuit dit gezichtspunt realiseerbaar is.  
 

Figuur 1: Ligging plangebied te Brunssum 
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In dit rapport wordt achtereenvolgens ingegaan op het Besluit Externe Veiligheid 
Inrichtingen, de beschikbare gegevens, de Normstelling Externe Veiligheid Transport en 
tenslotte worden conclusies getrokken. 
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2 Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 

Op 10 juni 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) gepubliceerd in 
het Staatsblad. Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot 
inrichtingen met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Gemeenten en provincies moeten de 
normen uit het Bevi (en de daarbij horende Regeling externe veiligheid inrichtingen) naleven 
bij de opstelling van bestemmingsplannen. In het Bevi is voor het plaatsgebonden risico van 
kwetsbare objecten een grenswaarde opgesteld, voor beperkt kwetsbare objecten is het 
plaatsgebonden risico een richtwaarde. In het Bevi is geen harde norm voor het groepsrisico 
vastgelegd. Er is voor gekozen om de norm voor het groepsrisico als oriëntatiewaarde te 
handhaven, zij het met een nadrukkelijke verantwoordingsplicht. In figuur 2 is een afdruk van 
de risicokaart Limburg opgenomen, met de ontwikkelingslocatie in het midden gesitueerd. Er 
zijn géén kwetsbare objecten gelegen in het Centrumgebied. Wel zijn in de directe omgeving 
van het Centrumgebied de volgende kwetsbare objecten gelegen: Openbare basisschool 
Treebeek, St. Radar (logeerhuis) en de Gereformeerde basisschool Benjamin. 

Figuur 2:  Afdruk risicokaart Limburg (d.d. 29-05-2009) m.b.t. Centrumgebied 
Treebeek (www.risicokaart.nl) 

Legenda:  
• rode stip: bevi-inrichting; 
• groene driehoek, groene ruit, groen kruis: kwetsbare objecten, respectievelijk onderwijsinstelling, 

publieksgebouw en tehuis; 
• rode stippellijn: buisleiding voor transport gevaarlijke stoffen.  
 
De risicokaart Limburg geeft aan dat géén Bevi-inrichtingen in de omgeving zijn gelegen met 
een risicocontour die valt over de terreingrenzen van het Centrumgebied. Wel is op het 
bedrijventerrein Emma, ten zuidoosten van het Centrumgebied een Bevi-inrichting gelegen 
(Total Tankstation Boshouwers, Emmaweg 1, Brunssum), met LPG, waarvan de maximale 
risicoafstand 45 m bedraagt. Deze heeft echter geen effect op het Centrumgebied. 
 09B079.R001.WB.GL 

 Versiedatum:21 augustus 2009 

 Pagina 3 

 Definitief 

 



 

3 Normstelling Externe Veiligheid transport 

Plaatsgebonden risico en groepsrisico 
Het transport van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee door de mogelijkheid dat bij 
een ongeval gevaarlijke lading kan vrijkomen. Het risico voor omwonenden wordt gevat 
onder het begrip externe veiligheid. Voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, 
het spoor en het binnenwater is een risiconormering vastgesteld. Tevens is een handreiking 
externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen gepubliceerd.  
 
Een combinatie van verschillende aspecten is bepalend voor het risiconiveau voor specifieke 
trajecten van transportroutes: 
• de omvang van de vervoersstroom, die bepalend is voor de kans op ongevallen met 

effecten op de omgeving; 
• de soort van gevaarlijke stoffen, die bepalend is voor de effecten op de omgeving; 
• de veiligheid, die bepalend is voor de kans op ongevallen; 
• het aantal mensen langs de route, dat bepalend is voor het mogelijk aantal dodelijke 

slachtoffers. 
 
De risicobenadering externe veiligheid kent twee begrippen om het risiconiveau voor 
activiteiten met gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving aan te geven. Deze begrippen 
zijn het plaatsgebonden risico (PR, voorheen het individueel risico genoemd) en het 
groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en 
onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een transportroute bevindt, overlijdt 
door een ongeval met het transport van gevaarlijke stoffen op die route. Plaatsen met een 
vergelijkbaar risico (PR) kunnen door zogenaamde risicocontouren op een kaart worden 
weergegeven. Het PR leent zich daarmee goed voor het vaststellen van een veiligheidszone 
tussen een route en kwetsbare bestemmingen, zoals woonwijken. Het GR geeft aan wat de 
kans is op een ongeval met tien of meer dodelijke slachtoffers in de omgeving van de 
beschouwde activiteit.  
 
Het aantal personen dat in de omgeving van de route verblijft, bepaalt daardoor mede de 
hoogte van het GR. Het GR wordt weergegeven in een zogenaamde fN-curve, op de verticale 
as staat de cumulatieve kans per jaar f op een ongeval met N of meer slachtoffers en op de 
horizontale as het aantal slachtoffers. Het GR wordt bijvoorbeeld gebruikt om vast te stellen 
of de woningdichtheid in een bepaald gebied nog kan worden vergroot. 
 
Beide begrippen vullen elkaar aan, ze maken het mogelijk om vanuit verschillende 
invalshoeken situaties op risico te beoordelen. Met het PR wordt de aan te houden afstand 
geëvalueerd tussen de activiteit en kwetsbare functies, zoals woonbebouwing, in de omgeving. 
Met het GR wordt geëvalueerd of gegeven deze afstand tussen de activiteit en kwetsbare 
functies als gevolg van een ongeval een groot aantal slachtoffers kan vallen, doordat een grote 
groep personen wordt blootgesteld. 
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Transportroutes in de directe omgeving van het plangebied 
Er is geen spoorlijn of waterweg in de directe omgeving (op een afstand kleiner dan 200 m 
van het bestemmingsplangebied Centrumgebied, waarover transport van gevaarlijke stoffen 
plaatsvindt. Wel ligt de Emmaweg voor een deel van het Centrumgebied binnen de 200 m, 
waarover mogelijk transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De gemeente Brunssum kent 
geen routering van gevaarlijke stoffen, zodat op basis van de risicokaart is beoordeeld of 
vervoer van gevaarlijke stoffen reëel te verwachten is. Gezien de aanwezigheid van het Total 
Tankstation Boshouwers aan de Emmaweg 1 is de verwachting gerechtvaardigd dat aanvoer 
van LPG ten behoeve van dit tankstation over de Emmaweg plaatsvindt. De jaarlijks vergunde 
doorzet van LPG bedraagt volgens de risicokaart 900 m3, zodat sprake is van een 
verwaarloosbare hoeveelheid transport van gevaarlijke stoffen. 
Dientengevolge zijn geen berekeningen uitgevoerd van het Plaatsgebonden Risico en het 
Groepsrisico.  
 
Ondergronds transport in (de directe omgeving) van het plangebied 
Door het plangebied loopt langs de Wijenweg een 12” buisleiding (Z-503-1-KR-025, 026 en 
027) van de Gasunie voor het transport van aardgas. Het betreft een aardgasbuisleiding met 
een ontwerpdruk van 40 bar. Op dit moment is het externe veiligheidsbeleid rondom 
aardgasbuisleidingen vastgelegd in de Circulaire “Zonering langs hoge druk 
aardgastransportleidingen”. Deze circulaire dateert van 1984 en zal naar verwachting medio 
2009 worden vervangen door een AMvB Buisleidingen. Bij de Gasunie is informatie 
opgevraagd inzake de ligging en de externe veiligheidsaspecten van de betreffende 
aardgasbuisleiding. De brief van de Gasunie is opgenomen in bijlage I bij deze quickscan. 
 
In bijlage II is de exacte ligging van de aardgasbuisleiding Z-503-1-KR-025, 026 en 027 
opgenomen. Ten zuiden van het Centrumplangebied ligt nog een aardgasbuisleiding, maar 
deze leiding is buiten gebruik. Over het Treebeekplein loopt in de lengte nog een 
aardgasbuisleiding met een ontwerpdruk van 8 bar, die niet de AMvB Buisleidingen valt. 
 
Uit deze brief kan worden afgeleid dat zich geen kwetsbare objecten bevinden binnen de 
Plaatsgebonden risicocontour (PR 10-6) van de aardgasbuisleiding. Het plaatsgebonden risico 
vormt géén belemmering voor het Centrumgebiedplan. 
 
Binnen een afstand van 4 m van de hartlijn van de pijpleiding (de belemmerde strook) is het 
overigens niet toegestaan om bouwwerken op te richten, dan wel beplanting aan te brengen. 
 
Voor wat betreft het groepsrisico geldt volgens de Gasunie het volgende: 
• de 1% letaliteitgrens ligt op 140 m; 
• de 100% letaliteitgrens ligt op 70 m. 
De Gasunie concludeert op basis van vorenstaande letaliteitsgrenzen dat de herontwikkeling 
van het Centrumplangebied plaatsvindt binnen de invloedsfeer van de genoemde buisleiding 
en concludeert tevens dat het groepsrisico niet of slechts gering toeneemt. 
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Voor wat betreft de vergelijking tussen het huidige groepsrisico en het toekomstige 
groepsrisico is in onderstaande tabel het aantal woningen in de huidige en de toekomstige 
situatie opgenomen, alsmede de geplande voorzieningen in de toekomstige situatie. 
 
Huidige situatie Toekomstige situatie 
256 woningen 
  72 reeds gesloopte woningen 

206 woningen 
1.645 m2 winkels/supermarkt 
1.857 m2 wijkcentrum 

 
In de toekomstige situatie worden in totaal 122 woningen minder gebouwd, dan nu aanwezig 
zijn. Daarbovenop worden wel winkels en een wijkcentrum gerealiseerd. De conclusie van de 
Gasunie dat het groepsrisico niet of slechts gering toeneemt wordt hierdoor versterkt, met dien 
verstande dat het groepsrisico zal afnemen in plaats van gering zal toenemen. 
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4 Conclusies 

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het GR als gevolg van de 
vaststelling van de realisatie van Centrumgebied Treebeek, te Brunssum niet zal worden 
verhoogd. Uit het oogpunt van Externe Veiligheid bestaat geen belemmering voor de 
realisatie van Centrumgebied Treebeek te Brunssum. Wel zijn er beperkingen voor wat betreft 
het oprichten van bouwwerken binnen 4 m van de hartlijn van de aardgasbuisleiding (de 
zogenaamde belemmerde strook). 
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Bijlage 1: Brief Gasunie d.d. 25 mei 2009  
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Bijlage 2: Ligging aardgasbuisleiding Z-503-1-
KR-025, 026 en 027 
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