
VERANTWOORDING GROEPSRISICO SURINAMEWEG 8 A  

 

 Behoort bij het collegebesluit van (nog in te vullen) 

 
  
1. INLEIDING EN SITUATIE  

Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van 131 appartementen en 

commerciële ruimten aan Surinameweg 8 A te Haarlem . De aanvraag is in strijd met het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan. Medewerking aan de aanvraag is alleen mogelijk met toepassing van 

artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, sub 3.  

De locatie ligt in het invloedsgebied van hogedruk aardgasleiding W-532-01 van de Gasunie en de 

bevoorradingsroute van LPG-tankstation Tankenstein aan de Europaweg. Er is door Kuiper 

Compagnons in opdracht van de aanvrager een onderzoek naar de externe veiligheid uitgevoerd. Uit 

het onderzoek blijkt dat veruit het grootste deel van de planlocatie ligt binnen de 100%-

letaliteitscontour rond de aardgasleiding en dat het groepsrisico groter is dan 10 % van de 

oriëntatiewaarde. De oriëntatiewaarde wordt niet overschreden. Tevens is gebleken dat het 

groepsrisico met niet meer dan 10 % toeneemt. Er is daarom een beperkte verantwoording van het 

groepsrisico noodzakelijk.  

 

2. RELEVANTE STUKKEN  

Bij de verantwoording van het groepsrisico is gebruik gemaakt van het Onderzoek aspect Externe 

veiligheid van Kuiper Compagnons van 3 december 2019, met het werknummer 618.120.20. Dit 

wordt verder het onderzoek genoemd. 

3. VERANTWOORDING GROEPSRISICO  

Burgemeester en wethouders van Haarlem zijn op grond van artikel 12, eerste lid, van het Besluit 

externe veiligheid buisleidingen (Bevb) verplicht om in de nu voorliggende situatie het groepsrisico in 

het invloedsgebied van de aardgasleiding te verantwoorden.  

Daarbij dient volgens het tweede lid in elk geval aandacht te worden besteed aan:   

a. de aanwezige en de op grond van het besluit te verwachten dichtheid van personen in het 

invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of 

veroorzaken;  

b. het groepsrisico per kilometer buisleiding op het tijdstip waarop het besluit wordt vastgesteld 

en de bijdrage van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan 

de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de lijn die de kans weergeeft op een ongeval 

met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-4 per jaar en de kans op een ongeval 

met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-6 per jaar;   

c. indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast door 

de exploitant van de buisleiding die dat risico mede veroorzaakt;  

d. andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en de voor- 

en nadelen daarvan;  

e. de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de 

nabije toekomst;  



f. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp 

of zwaar ongeval;  

g. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de buisleiding of 

buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, om zich in veiligheid te 

brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet.  

  

Sub a Aanwezige dichtheid personen  

De aanwezigheid van personen in het invloedsgebied is uitgewerkt in het onderzoek. Na de realisatie 

van het bouwplan neemt het aantal personen binnen het invloedsgebied overdag toe met 10 

personen van 178 naar 188. In de nachtperiode neemt het aantal personen toe van 0 naar 315 

personen.  

Sub b Groepsrisico en bijdrage door het bouwplan, vergelijking met de oriëntatiewaarde  

Het groepsrisico is voor de bestaande en nieuwe situatie is berekend in het onderzoek. 

 

Het groepsrisico neemt toe met 0,045 (van 0,525 naar 0,570). De maatgevende 

kilometer blijft gelijk. Zowel in de huidige als in de nieuwe situatie wordt de 

oriëntatiewaarde niet overschreden. 

Sub c  Maatregelen van  Gasunie voor de aardgasleidingen om het groepsrisico te 

beperken  

Er zijn geen plannen van de Gasunie bekend om het al bestaande groepsrisico te beperken.  

Sub d  Andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico en voor- en 

nadelen daarvan  

Het kantoorpand aan Surinameweg 8 A staat op dit moment leeg. Dit geldt voor meerdere 

kantoorpanden in Schalkwijk-Midden. Tegelijkertijd bestaat er in Haarlem behoefte aan extra 

woonruimte en aan werkfuncties die aansluiten bij de huidige manier van (net)werken en 

samenwerken. Het gemeentebestuur van Haarlem vindt het daarom belangrijk dat het gebied wordt 

herontwikkeld op een wijze die aansluit bij de bestaande ruimtebehoefte in Haarlem en die het 

gebied, zowel qua bebouwing als qua buitenruimte een kwaliteitsimpuls geeft. Hiertoe is het 

ontwikkelkader Schalkwijk-Midden vastgesteld. Bij het vaststellen van dit ontwikkelkader is, rekening 

houdend met alle ruimtelijk relevante factoren, gekozen voor een herontwikkeling naar een 

gemengd woon- en werkgebied.   

    



Sub e  Mogelijkheden tot beperking van het groepsrisico in de nabije toekomst en de voorgenomen 

maatregelen waarmee dat is te realiseren  

Bij een breuk in de aardgasleiding en een daaropvolgende ontbranding van het ontsnappende gas zal 

een fakkelbrand grote hitte veroorzaken in de directe omgeving. Bij een fakkelbrand is de afstand van 

de 100%-letaliteitsgrens van belang. Deze bedraagt in deze situatie 70 meter vanuit de gasleiding. 

Veruit het grootste deel van het bouwplan ligt binnen deze afstand. Omdat het pand vrijwel volledig 

binnen de eerste ring van 70 meter is gelegen, is  het treffen van bouwkundige voorzieningen weinig 

zinvol. Een woongebouw dat voldoet aan de eisen van een goed leefklimaat is niet bestand te maken 

tegen een fakkelbrand. 

Het is daarom vooral van belang dat risicocommunicatie plaatsvindt met de toekomstige gebruikers  

van het gebouw. Bij aankoop of bij het sluiten van een huurcontract dienen de gebruikers op de 

externe veiligheidsrisico’s gewezen worden, inclusief een verwijzing naar het onderzoek. Er dient 

daarbij informatie te worden verstrekt over de te volgen gedragslijn bij een calamiteit ten gevolge 

van de aardgasleiding. Hierbij is een kettingbeding noodzakelijk, zodat ook alle latere toekomstige 

bewoners van de situatie op de hoogte zijn. 

 

Aan de vergunning zal daarom de voorwaarde worden verbonden dat de volgende maatregelen 

moeten worden getroffen:    

- In de huur- en/of koopovereenkomsten zullen de toekomstige gebruikers worden 

geïnformeerd over de externe veiligheidsrisico’s, inclusief een verwijzing naar het onderzoek. 

Daarbij wordt ook informatie verstrekt over de te volgen gedragslijn  in geval van een 

calamiteit ten gevolge van een fakkelbrand of andere externe oorzaken. 

- In de koopovereenkomsten zal middels een kettingbeding worden geregeld dat ook alle latere 

toekomstige gebruikers van het gebouw hier bij alle latere koop- en huurovereenkomsten op 

dezelfde wijze over worden geïnformeerd. 

- Dezelfde tekst zal worden opgenomen in de standaard opleveringsformulieren die bij de 

sleuteloverdracht aan de nieuwe gebruikers overhandigd worden. De eventuele gemachtigde 

die de opleveringen verzorgt, zal door de verhuurder/verkoper schriftelijk geïnstrueerd 

worden.  

 

Sub f  Mogelijkheden tot voorbereiding bestrijding en beperking van gevolgen ramp  

Het ongeval dat als maatgevend wordt gezien is een breuk van de aardgasleiding. Het rampscenario 

dat door dit ongeval kan ontstaan is de ontsteking van het gas dat zal uitstromen. Dit leidt tot een 

fakkelbrand. Deze fakkelbrand heeft zeer grote afmetingen en veroorzaakt een intense hittestraling 

waardoor gebouwen in de omgeving in brand zullen raken. De fakkelbrand neemt geleidelijk af in 

afmetingen (hoogte en diameter) omdat de druk in de leiding zal afnemen. Na enkele tientallen 

minuten dooft de fakkel. Eerst moeten (na het ontstaan van de leidingbreuk) de afsluiters in de 

gasleiding worden dicht gestuurd en vervolgens moet de inhoud van de leiding leegstromen. De 

brandweer kan pas na verloop van tijd het gebied in waar de gebouwen in brand staan. De reden is 

dat de stralingswarmte eerst zover moet zijn afgenomen dat het voor de brandweer voldoende veilig 

is om over te gaan tot het blussen van de branden. Dit geldt ook voor de hulpverlening aan 

slachtoffers. De mogelijkheden om direct te gevolgen te bestrijden, na aankomst bij de rampplek, zijn 

dus niet aanwezig. De omvang van de gevolgen is slechts grof te schatten. Gegeven deze grove 



schatting is het aannemelijk dat ondersteuning noodzakelijk zal zijn van de omliggende 

veiligheidsregio’s om de gewonden de eerste noodzakelijke hulp te verlenen. Deze opschaling van de 

inzet is onderdeel van de voorbereiding op de bestrijding van een fakkelbrand van de aardgasleiding.  

Bij calamiteiten is het van belang dat de bereikbaarheid voor de hulpdiensten en de 

bluswatervoorzieningen voldoende zijn. In het ontwerp van de openbare ruimte zullen de benodigde 

bluswatervoorzieningen en brandkranen worden meegenomen. Op het moment dat het gebouw in 

gebruik wordt genomen, zullen deze voorzieningen aanwezig zijn. Aan de vergunning wordt de 

voorwaarde verbonden dat het gebouw niet in gebruik mag worden genomen voordat de benodigde 

bluswatervoorzieningen en brandkranen zijn gerealiseerd.  

De locatie is vanuit diverse windrichtingen goed te bereiken binnen de wettelijke opkomsttijd. De 

huidige toegangswegen naar het gebied voldoen aan de eisen voor de bereikbaarheid van de 

hulpdiensten. De bereikbaarheid van het plangebied wijzigt niet door de ruimtelijke ontwikkeling.  

Sub g Mogelijkheden zichzelf in veiligheid te brengen als zich een ramp voordoet (voor zover binnen het 

invloedsgebied aanwezig)  

Het gebied ligt grotendeels binnen de 100 %-letaliteitszone van 70 meter rond de aardgasleiding. 

Wanneer de leidingbreuk optreedt op een afstand kleiner dan de 100 %-letaliteitsafstand, zullen de 

personen in dit gebied komen te overlijden. Daarnaast kan binnen deze zone door de hittestraling 

het gebouw gaan branden. Tijdens een incident is de afstand tussen het plangebied en de exacte 

locatie van het falen van de leiding bepalend voor de hoeveelheid hittestraling en de kans dat het 

gebouw binnen het plangebied in de brand raakt.   

Een klein deel van het gebied bevindt zich buiten de 100%-letaliteitszone, maar wel binnen het 

invloedsgebied van de leiding. Het gebouw biedt in dit geval bescherming aan de personen die zich in 

de gebouwen bevinden mits het gebouw niet in brand staat en zich verspreidt door het gebouw.  

Mogelijk zullen in de toekomst, bij de verdere ontwikkeling van het gebied, nog meer 

vluchtmogelijkheden ontstaan.  

4. ADVIEZEN  

Er zijn adviezen uitgebracht door de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) en door de Brandweer 

Kennemerland, onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland (verder te noemen VRK).  

Het advies van de ODIJ is positief.  

Het advies van de VRK is positief.   

  

5. CONCLUSIE  

Voor de aanvraag om omgevingsvergunning voor het realiseren van 131 appartementen en 

commerciële ruimten is de externe veiligheid beschouwd. De berekeningen wijzen uit dat het 

plaatsgevonden risico overal (ruimtelijk bezien) kleiner is dan 1.0 10 -6. Er bevinden zich daarom 

geen kwetsbare objecten binnen de 10 -6 plaatsgebonden risicocontour.  

Ten aanzien van het groepsrisico geldt het volgende. Door de functiewijziging is er sprake van een 

toename van 10 personen overdag en 315 personen in de nacht. Het groepsrisico ligt in beide 



gevallen onder de oriëntatiewaarde. Het toekomstig groepsrisico wijzigt beperkt ten opzichte van het 

groepsrisico in de referentiesituatie.  

Het college is, mede gelet op hetgeen in deze verantwoording is vermeld, van mening dat de 

beperkte toename van het groepsrisico aanvaardbaar is. Het groepsrisico overschrijdt niet de 

oriëntatiewaarde en de realisatie van het bouwplan leidt tot een beperkte toename in de hoogte van 

het groepsrisico. Het plan past binnen het ontwikkelkader voor Schalkwijk-Midden en draagt bij aan 

een verbetering van het woon-en leefklimaat van de buurt en aan een betere invulling van de 

beschikbare ruimte. Het college ziet alles afwegend geen aanleiding om de omgevingsvergunning 

vanuit het oogpunt van externe veiligheid te weigeren.  
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